
060403 Kuraklıkla su 
kuşları da şaşırdı!

İçeri Çumra’ya 
yeni hastane binası

Ereğli’de 268 esnafa 
134 bin lira destek

Gelir az, gider çok!
Son 3 yılda asgari ücrete 

oransal olarak toplam 
yüzde 62,63 zam yapılsa 

da, ana kalem ürünlere 
gelen zamlar, maaş zam-

larını eritmiş durumda. 
Bu durum vatandaşların 

alım gücünü günden güne 
düşürüyor

VATANDAŞLARI 
ELEKTRİK ÇARPTI!

Son birkaç yıldır ekonomide 
yaşanan sorunlar, pandemiyle 
birlikte daha da arttı. Alınan tüm 
önlemlere rağmen enflasyon 
istenilen seviyelere getirilemedi. 
Tüketicinin kullandığı ana kalem 
ürünlere maliyet artışlarına bağlı 
olarak son 3 yılda büyük oranda 
artış gösterdi. Sadece elektrik 
fiyatlarına son 3,5 yılda yüzde 
122 oranında zam yapıldı.

ZAMLARLA BİRLİKTE
ENDİŞE DE ARTIYOR

Elektrik fiyatlarına doğalgaz, 
sebze-meyve, kira artışları gibi 
zorunlu masraflar da eklenince, 
aylık giderler can yakıyor. Son 3 
yılda asgari ücrete oransal olarak 
toplam yüzde 62,63 zam yapılsa 
da, gelen zamlarla vatandaşın ge-
lir-gider dengesi bozuldu. Geçim 
sıkıntısı çeken vatandaş ise zam-
ların devam etmesinden endişe 
ediyor. n HABERİ SAYFA 13’TE
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‘Tedbiri bırakmayın, 
geçmişe dönmeyelim’

Konya’nın manevi 
mimarlarındandı

Bugün itibariyle Türkiye genelinde serbestliğin baş-
layacağına işaret eden KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak, “Geçmişe dönmemek adına tedbirli 
olalım. Aşı kampanyasına destek verelim” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3'TE

Konya’mızın yetiş-
tirdiği nadide şah-
siyetlerden olan 
ve Süreyya yıldızı 

gibi gönülleri 
aydınlatan Lâdikli 

Ahmed Hüdai, 
Konya Aydınlar  

Ocağı’nda anıldı. 
Merhum, Kon-
ya’nın manevi 
mimarlarından 

biriydi. n HABERİ 
SAYFA 5'TE

Meram ve Karatay’ı bağlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte 
yapımı tamamlanan Celaleddin Karatay Caddesi’ni 
inceledi. Başkan Altay, 1,5 kilometre uzunluğundaki 
caddenin, Meram ve Karatay’ı başlayan yeni bir 
iç yol olduğunu söyledi. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca da, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
şehrimizin altyapısını güçlendirmeye, şehrimizde 
yeni ulaşım aksları oluşturmaya gayret ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 4'TE

‘Çalışmayı 
çok seviyorum’

Vinç sektöründe olmanın 
kendisini mutlu ettiğini be-
lirten Özfatihler Vinç Yurtiçi 
Satış Temsilcisi Mustafa Şükrü 
Çimen, “Çalışmayı seviyorum. 
Vinç işi yapmayı çok sevdiğim 
bir iş. O yüzden çalışmaktan 
çok mutluyum” dedi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

ASPİR YAĞI İLE 
FAZLA KİLOYA SON!

SAYDAM: ŞAHLANMA 
ZAMLARLA OLACAK!

Fazla kilolar özellikle yaz aylarında dert oluyor. Birçok 
vatandaş kilo vermek isterken, uzmanlar kilo vermenin 
kolaylaştırılması açısından destekleyicilerin önemine 

dikkat çekiyor. Bu konuda Zade Vital ürünleri öne 
çıkıyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Elektrik ve doğalgaza 
yapılan son zamma tepki 
gösteren Saadet Partisi 

Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam, “İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu Temmuz 
ayı ile birlikte ekonomi-

min şahlanacağını söyle-
mişti. Herhalde şahlanma 

böyle olacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 6'DA



Sağlıklı bir vücut, 
genellikle normal kilosunda 
stabil kalmaya eğilimlidir. 
Metabolik ya da psikolojik 
etkenle gereğinden fazla 
gıda tüketimini, daha az 
kalori yakımını ve vücutta 
yağ dokunun uygu olmayan 
şekilde depolanmasına neden 
olabilir.

Sağlıklı bir kilo kontrolü, 
beden ve zihnin dahil olacağı 
bütünsel bir yaklaşım 
gerektirir. 

Aldığımız kaloriler, 
yaktıklarımızdan fazla olunca 
yağ dokusu olarak birikmeye 
başlıyorlar. Birikmiş yağ 
dokularını harekete geçirmek 
ve yakarak enerjiye çevirmek 
için haftada birkaç kez en 
az 30 dakikalık egzersizleri 
rutin haline getirmek 
gerek. Egzersizlerden 
yarım saat önce Aspir yağı 
desteği almanın, yağların 
depolanmasını azaltmaya, 
yağ yakımını hızlandırmaya 
yardımcı etkileri var. İçinde 
bulunan doğal Konjuge 
Linoleik asit bu süreçlerden 
sorumlu tutulan temel kaynak.

Kilo kontrolü için yalnızca 
egzersiz yapmak ve yağları 
yakmak yetmiyor maalesef. 
Vücudumuza aldığımız 
kalorilerin de takibini yapmak 
gerek. Sağlıklı ve dengeli bir 
diyet, bolca su tüketimi çok 
önemli. 

Özellikle bitkisel 
kaynaklı, sağlıklı, doymamış 
yağlar tüketmenin birçok 
sistemin sağlıklı çalışması 
için önemi büyük. Çiğ 
tohumlar veya soğuk sıkım 
tohum yağları kardiyo 
metabolik beslenme 

planında son derece önemli 
bir yere sahip. 

Diğer bir yandan 
zihinsel ve duygusal 
olarak yaşadığımız açlık 
hissi, karşılanmamış 
duygusal ihtiyaçların 
yerini gıda ile doldurma 
çabası da, gereğinden 
fazla kalori alımına ve 
sağlıksız kilo artışına 
neden olabileceğinden, kilo 
kontrolü için mutlaka zihinsel 
ve ruhsal bir rahatlama 
sağlamaya çalışmak 
gereklidir.

Son zamanlarda yapılan 
klinik çalışmalar, birçok 
metabolik hastalığın 
kökeninin bağırsak 
florası dengesizlikleri 
olduğunu göstermiştir. 
Bağırsaklarımızda yaşayan 
dost bakterilerin bazı 
tipleri, kilo değişiklikleri 
ile ilişkilendirilmişlerdir. 
Dolayısı ile, bağırsak 
florasının sağlıklı olması da 
kilo kontrolüne yardımcı 
olacak önemli bir detay 
olabilir.

Vücut sağlığını her 
anlamda desteklemek ve 
bağırsak sağlığını dikkate 
almak, vücuttaki oksijen 
radikallerinden kaynaklı 
genel hasarın ve yaygın 
inflamasyonun azalmasını 
sağlayacağından kilo 
kontrolünde de son derece 
pozitif sonuçlar doğuracaktır. 

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Sağlıklı kilo için 
bütünsel sağlık…

Yaz Aylarını Sağlıkla Geçirelim

Bitkiler farklı organlarında 
(tohum, çiçek, kök..) karakteris-
tik fitobileşenler bulundurur. Bu 
bileşenlerden bazıları bitkiden 
elde edilen yağa geçer. Bu 
nedenle bitkisel yağların 

içeriği oldukça zengindir. 
Bitkisel yağlar içerdikleri 

biyoaktif bileşenleri 
sayesinde insan 
sağlığına olumlu 
katkıları hakkında her 
geçen gün daha fazla 
bilgi edinilmektedir. 

Tohumlar besin değeri açısından oldukça zengin 
olan yapılardır bu nedenle tohum yağları da 
oldukça kıymetlidir. Tohumdan yağ elde etme 
yönteminde soğuk sıkım veya ekstraksiyon 
yöntemleri kullanılmaktadır. soğuk sıkım yağlar 
ısı uygulamaksızın, kimyasal muammele olma-
dan, sadece mekanik işlemlerle, yağın doğasını 
bozmadan üretilen bitkisel yağlardır. Karakteris-
tik tat, renk ve özel aromaya sahip soğuk sıkım 
yağları tüketicilerin beğenisini kazanmaktadır. 
Soğuk sıkım yöntemi geleneksel ve güvenilir 
bir yöntemdir. Soğuk sıkım yöntemi ile yağ elde 
etme tekniğinin temelinde presleme /sıkma işle-
mi vardır. Bu işlem her ne kadar basit algılansa 
da, sürekli kontrol altında olması gerekir. Bu 
nedenle otomasyon sistemi ile kontrol altında 
tutulmalıdır. 

Soğuk sıkım bitkisel yağlar tekli doymamış 
ve çoklu doymamış yağlar dahil olmak üzere 
zengin bir doymamış yağ asiti kaynağıdır. Gıda 
ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) ortak uzman grubunun raporunda, 
insan beslenmesinde yağların kullanımına dair 
önemli öneriler yer almaktadır. Esansiyel yağ 
asitleri (EFA) olarak kabul edilen omega-6 (li-
noleik asit (LA)) ve omega-3 (alfa-linolenik asit 
(ALA)) yağ asitleri olmak üzere iki yağ asidi 
ailesi vardır. Bu yağ asitleri önemlidir çünkü 
vücut tarafından sentezlenemez ve diyet veya 
takviye yoluyla alınmalıdır.

Bitkisel Yağlar

Uz. Bio. Nazan Güven
Medikal Uzmanı

1.PARKER T.D., ADAMS D.A., ZHOU K. Fatty Acid 
Composition and Oxidative Stability of Cold-pressed 
Edible Seed Oils. JOURNAL OF FOOD SCIENCE—Vol. 
68, Nr. 4, 2003.
2.İmer Y., Taşan M. Çeşitli Soğuk Pres Yağların Bazı Mikro 
ve Makro Element İçeriklerinin Belirlenmesi. İmer ve 
Taşan, 2018: 15 (01).

Değerli okuyucular,
Merhaba, bu hafta biz anne-

lerin bir araya geldiğinde en çok 
konuştuğumuz konulardan biri olan 
çocuklarımızın yemek yeme alış-
kanlıklarından konuşmak istiyorum. 
Her annenin dönem dönem yaşadığı 
sorunlar vardır. Kimimiz çok yeme-
sinden kimimiz ise az yemesinden 
şikayet ederiz. Bu iki durumdan 
herhangi biriyle karşılaştığımızda 
bilinçli olmak en önemlisi. Çocuğu-
nuzun vücut kitle indeksini hesap-
layarak işe başlayabilirsiniz. Sonuç obezite 
ise doktorunuzla görüşerek çocuğunuz için 
uygun tedavi ve diyeti planlamakta fayda gö-
rüyorum. Çocukların yüzde 95’inde obezite 
alınan kalori ile harcanan kalori arasındaki 
enerji dengesizliği nedeniyle oluşur. Yapılan 
araştırmalar Türkiye’deki çocuk ve gençlerin 
%10-25’inin aşırı kilolu ya da obez olduğunu 
gösteriyor. Bu sebeple çocuklarımızın bes-
lenme alışkanlıklarını gözden geçirmeliyiz, 
ve şunlara dikkat etmeliyiz;

1. Hazır gıdalardan uzak durmak
2. Porsiyonları küçültmek

3. Evde yemek pişir-
mek, fast food’dan uzak 
durmak

4. Çocuklarımıza ha-
reket alanları oluşturmak, 
spor vs için 

5. Omega 3 balık yağı 
desteğini ihmal etmemek

6. Yer fıstığı yağı da 
çocuklarımızın iştahını 
modüle etmede yardım-
cınız olacaktır, mutlaka 

denemenizi tavsiye ediyorum.
Şayet vücut kitle endeksini hesapladıktan 

sonra sonuç çocuğunuzun zayıf olduğunu 
söylüyorsa yine doktorunuzla görüşmenizde 
fayda görüyorum. Bu sonuç bazen biz an-
neleri gereğinden fazla endişelendirebiliyor, 
çocuklarımızı yemek yemesi için zorlayabili-
yoruz. Bu noktada da doktorumuzun verdiği 
tavsiyeleri dikkate alarak yol almalıyız diye 
düşünüyorum. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle...

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Aspir (Carthamus tinctorius) papatyagiller familyasına ait, tek yıllık, 
geniş yapraklı, sarı, kırmızı, turuncu, beyaz ve krem renklerinde 

çiçeklere sahip olan bir yağ bitkisidir.  Antik çağlardan beri, 
çiçeğinden çıkarılan kırmızı ve sarı renkli bir madde olan 
carthamine kumaş boyama amacıyla kullanılmıştır. Günümüzde 

aspir tohumları yağ eldesi amacıyla kullanılmaktadır. Tohum-
larında % 30-50 arasında yağ bulunur. Aspirden elde edilen 
yağ yemeklik yağ olarak veya besin desteği olarak kullanılan 
kaliteli bir yağdır. omega-6 esansiyel yağ asidi olan konju-
ge linoleik asit (CLA) bakımından oldukça zengindir. Yağ 

eldesinden sonra geriye kalan küspe yüksek oranda protein içerir ve hayvan yemi olarak 
kullanılmaktadır. Günümüzde  Isparta, Eskişehir ve Balıkesir gibi geçit yörelerinde çiftçiler 
tarafından belirli miktarlarda ekimi yapılmaktadır. Kuraklık şartlarına dayanıklı bir türdür. 
Aspir bitkisi yağ sanayii, ilaç sanayi ve kozmetikte oldukça yaygın kullanılmaktadır.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Aspir Bitkisi

Çocukların Yemek Yeme Alışkanlıkları

REFERANSLAR
1. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=58
2. Kurban S., Mehmetoğlu İ.  Konjuge Linoleik Asit Metabolizması ve Fizyolojik Etkileri. Türk Klinik 
Biyokimya Derg 2006; 4(2): 89-100.

Helvacızade Grubu olarak, daha sağlıklı yarınlara destek olmak için çalışıyoruz.

Kış aylarında hesapsız yenen 
yemeklerin neden olduğu kilolar 
yaz ayları geldikçe dert olmaya 
başlar. Kilo vermek isteyen kişiler 
için beslenme düzeninin gözden 
geçirilmesi ve hareketin artırılması 
önemlidir. Spor yapmaya alışkın 
olmayan kişiler için en iyi hareket 
tempolu yürüyüştür. Kilo vermenin 
kolaylaştırılması açısından 
destekleyiciler de kullanılabilir. 
İçeriğinde bulunan konjuge 
linoleik asit (CLA) sayesinde 
hareketle enerji kullanımının 
artırılmasına destek olan Aspir 
Yağı bu amaçla kullanılabilir.
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:38 05:25 12:59 16:52   20:23 22:03
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  21 °C    37°C

Karaman            22 °C 36°C 

Aksaray              22 °C      37°C

Ankara                20 °C      37°C Hicrî: 22 Zil-Ka'de 1442 -  Rûmî: 19 Haziran 1437

Vitaminler sağlıklı bir bedenin en temel 
yapı taşlarındandır. Her vitaminin farklı bir 
işlevi ve etkisi vardır. Elbette her vitamin 
takviyesi cilde katkı sağlar. Sağlıklı bir cildin 
ihtiyaç duyduğu olmazsa olmaz bazı vita-
min türleri vardır. Cilde iyi gelen vitaminler 
nelerdir?

C vitamini:
Cilt için en çok kullanılan vitamindir. 

Antiaging yaşlanma karşıtı vitamindir. Çev-
resel faktörlerden dolayı oluşan radikalleri 

antioxidant özelliği ile savaşır ve cildinizin 
parlaklığına ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

D vitamini:
Deri hücrelerinin onarımında rol oy-

nar. Cildin dış etkenlerden korunmasına ve 
genç kalmasına yardımcı olur. Yağlanma-
ya bağlı oluşan cilt problemlerinin engel-
lenmesine de destek olur.

E vitamini:
Cildi uv ışınları ve radyasyondan korur. 

Yaşlanma belirtilerinin giderilmesinde rol 
oynar. Cildin beslenmesini ve onarılmasını 
sağlar. Deride oluşan iltihapların giderilme-
sine yardımcı olur.

K vitamini:
Cilt altındaki kılcal görünümü hafifletir, 

göz çevresi koyu halkaların giderilmesine 
yardımcı olur ve cilt kızarıklarına iyi gelir.

Kollajen kullanımı:
Kollajen ciltte doğal olarak bulunan cil-

de güç ve esneklik kazandıran çok önemli 
bir proteindir. 

Cildin elastikiyetini ve su tutma kapa-
sitesini arttırmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile 

ciltte kollajen miktarı azalır ve üretilen kol-
lajenin kalitesi düşer. 

İçeriden bir destek olarak kollajen tak-
viyesi vücudumuzda ve cildimizde birçok 
sistemin desteklenmesine yardımcı olur.

Paracelsus’un da dediği gibi ‘’ilacı ze-
hirden ayıran dozdur’’. 

Besin desteği de olsa bitkisel yağların 
kullanımı, dozlamasında ve güvenirliliği 
konusunda mutlaka hekiminize veya ecza-
cınıza danışınız.

SAĞLIKLI BIR CILDE SAHIP OLMANIN YOLLARI… CILDIN DAHA CANLI GÖRÜNMESI IÇIN TÜYOLAR…

haber@konyayenigun.com
HALE BÜYÜKHELVACIGIL

 HALE ILE HAYATA SAĞLIK

Ereğli Belediyesi pandemi do-
layısıyla mağdur olan ve kriterlere 
uyan 268 esnafa toplamda 134 bin 
TL nakdi yardımda bulundu.

Ereğli Belediyesi pandemi do-
layısıyla mağdur olan esnafa yar-
dım ödemelerini yaptı. Başvuruları 
alınan ve kriterlere uyan kuaför, 
berber, kahvehane ve çay ocağı 
işletmecilerinin tamamına nakdi 
yardım yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda 
bulunan Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, “Covid-19 sal-
gını özellikle esnaflarımızın zor 
durumda kalmalarına sebep oldu. 
Sokağa çıkma yasağı olan günler-
de ekmek kapılarına kilit vuran 
esnaflarımızın durumuna ilişkin 
hassasiyeti gösteriyoruz. 

Ereğli Belediyesi olarak bu 
mağduriyeti yaşayan esnaflarımıza 
destek olacağımızı belirttik. Bun-

dan sonra başlayan süreçte baş-
vurularını yapan ve kriterlere uyan 

268 esnafımıza toplamda 134 bin 
TL nakdi yardımda bulunduk. Tek 
gayemiz onların durumunun far-
kında olduğumuzu göstermek, 
ufak da olsa yaralarına merhem 
olmaktır. 

Bu süreçte özellikle esnaf-
larımıza, üreticilerimize ve tüm 
hemşerilerimize elimizden gelen 
desteği vermeye çalıştık, her daim 
yanlarında olmaya çalıştık, bundan 
sonraki süreçte de destek olmaya, 
bir ve beraber olmaya devam ede-
ceğiz. 

Diliyorum ki ülkemizi ve tüm 
dünyayı olumsuz etkileyen bu sal-
gın aşılamanın da tamamlanma-
sıyla birlikte en kısa zaman biter, 
hayatımız tamamen normale dö-
ner” ifadelerini kullandı.
n İHA

Ereğli’de 268 esnafa 134 bin lira destek

Bugün itibariyle Türkiye genelinde serbestliğin başlayacağına işaret eden KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, “Geçmişe dönmemek adına tedbirli olalım. Aşı kampanyasına destek verelim” dedi

‘Tedbirli davranalım,
geçmişe dönmeyelim!’

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak 1 Temmuz itibariyle 
başlayan kademeli normalleşme 
süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, 
“Yeni sürecin halkımıza, tüm esnaf 
ve sanatkârlarımıza hayırlı olması-
nı, kazasız, bol bereketli geçmesini, 
geçmişe dönmemek adına da özel-
likle aşı kampanyasına destek ve-
rilmesini hassaten rica ediyorum” 
dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, 1 Temmuz 
itibariyle başlayan kademeli nor-
malleşme süreciyle ilgili bir mesaj 
yayınladı. 

Açıklamasında, “Bir buçuk yıldır 
çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi 
ve zor günlere geri dönmemek için 
geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarla-
mamalı ve rehavete kapılmamalı-
yız” diyen Başkan Muharrem Kara-
bacak konuyla ilgili şunları söyledi:

“11 Mart 2020’de başlayan 
kapanma ve kısıtlamalarla geçen 
pandemi süreci bugün itibariyle son 
buluyor. Pandemi döneminde bü-
yük bir fedakârlık örneği göstererek 
sağlığı ve tedbirleri ön planda tutan 
on binlerce esnaf ve sanatkârımız 
işyerlerini kapatmak veya faaliyet-

lerini kısıtlamak zorunda kaldı. Bu 
süreçte Esnafımız ve Sanatkârımız 
ekonomik olarak büyük bir fedakâr-
lık örneği gösterdi. Zorlandık ama 
sabrettik, kaybettik ama kanaatkâr 
olduk, fırsat gözetmedik, canlar sağ 
olsun, vatan sağ olsun dedik. Her 
bir Esnafımıza, Sanatkârımıza şük-
ranlarımı arz ediyorum. Bizler de 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
olarak esnaflarımızdan ve Odala-
rımızdan aldığımız öneri, talep ve 

istekleri ilgili makamlara iletmek 
suretiyle onların dertleriyle dertlen-
meye çalıştık, çözümler ürettik. Ye-
relde Konya Valiliğimiz, Büyükşehir 
Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz ve 
Odalarımızın işbirliğiyle ortak çalış-
malar yürüttük ve sürecin sonuna 
geldik. Alınan önlemler ve aşılama 
çalışmalarının hızlanmasıyla bu sı-
kıntılı günleri artık geride bırakıyo-
ruz. Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntı-
ların boşa gitmemesi ve zor günlere 

geri dönmemek için geçtiğimiz yıl-
daki hataları tekrarlamamalı ve re-
havete kapılmamalıyız. 1 Temmuz 
itibariyle kısıtlamasız başlayacak 
yeni sürecin halkımıza, tüm esnaf 
ve sanatkârlarımıza hayırlı olması-
nı, kazasız bol bereketli geçmesini 
Yüce Mevla’dan diliyor, geçmişe 
dönmemek adına da özellikle aşı 
kampanyasına destek verilmesini 
hassaten rica ediyor, saygılarımı su-
nuyorum.” n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi 12 
mütercimi mezun etti

Selçuk Üniversitesi Yabancı 
Diller Yüksekokulunda mezuniyet 
heyecanı vardı. Mütercim ve Ter-
cümanlık Bölümündeki 4 yıllık eği-
timlerini başarıyla tamamlayan 12 
öğrenci, diplomalarını törenle aldı.

Selçuk Üniversitesi Yaban-
cı Diller Yüksekokulunun 2020-
2021 eğitim öğretim yılı mezuni-
yet töreni Sultan Alparslan Kültür 
Merkezinde gerçekleştirildi. Tö-
rene; Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan 
Çiftci, Genel Sekreter Prof. Dr. Ka-
mil Beşoluk, Yüksekokul Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün, aka-
demisyenler, öğrenciler ve aileleri 
katıldı.

‘KARAMSARLIK VE MAZERET 
TUZAĞINA DÜŞMEYIN’

Konuşmasında mezun olan 
öğrencilere önemli mesajlar veren 
Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Çiftci, 
“Bugün her biriniz artık kendiniz 
ve ailelerinizin yanı sıra ülkenize 
ve dünyaya karşı da sorumlu genç-
lersiniz. Bundan sonra, buradaki 
kazanımlarınız doğrultusunda ge-
leceğinizi inşa edeceksiniz. İnanı-
yorum ki, nerede olursanız olun, 
ne işle meşgul olursanız olun sizler 
daima hakkı, adaleti, barışı, sevgiyi 
ve saygıyı savunacaksınız. Her ne 
iş yapıyorsanız elinizden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışacak; baş-

kalarına faydalı, dürüst ve ahlaklı 
bireyler olacaksınız. Şunu hiçbir 
zaman unutmayın: dürüst, çalış-
kan ve üretken insan her zaman, 
her yerde kıymetlidir. Evet, hayat 
bazen zordur ve fakat sizler, hiç-
bir zaman karamsarlık ve mazeret 
tuzağına düşmeyin. Bilakis, ümitli 
ve iyimser olun. Asla pes etmeyin, 
sorunlardan kaçmayın, mücadeleci 
olun ve işinizde mutlaka fark yara-
tın! İşinizi iyi yapın, usulsüzlükten 
ve adaletsizlikten kaçının; ahlakını-
zı güzelleştirin. Sonunda kazanan, 
başaran siz olacaksınız. Siz başar-
dıkça biz, mutlu olacak ve sizinle 
gurur duyacağız.” dedi.

‘ÜLKEMIZI SEVECEĞIZ VE ONUN 
IÇIN ÇABALAYACAĞIZ’

Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kazım 
Ürün de “Vatanını en çok seven, 
görevini en iyi yapandır. 4 yılda 
aldığınız eğitime mutlaka yenileri-
ni eklemelisiniz. Kendinizi sürekli 
geliştirin. Ülkemizin kalkınmasına 
katkı sunabilmek çok önemli. Ge-
lecekte hayal ettiğiniz bir ortamı 
yakalamanızı temenni ediyorum. 
Ülkemizi seveceğiz ve onun için 
çabalayacağız. Selçuk Üniversitesi, 
sizin gibi başarılı öğrencilerle gurur 
duyacak.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Özel bir firma tarafından yerli 
tramvay üretildi. Testleri yapılan 
tramvaylar Ankara'dan Romanya'ya 
uğurlandı. 200 yolcuyu taşıyabilen 
araç, dünyanın batarya ile en uzun 
mesafe katedebilen tramvayı olma 
özelliğine sahip.

Türk mühendisleri yüzde yüz 
yerli tramvay üretti. Tramvay, do-
ğaya zarar vermiyor, elektrik ağına 
bağlı kalmadan bataryası ile yol ala-
biliyor.

'DÜNYADA BU MENZILI 
KATEDEBILEN ILK TRAMVAY 
OLMA ÖZELLIĞI TAŞIYOR'

Firma yetkilisi Aytunç Günay, 
“Yıllar içinde kazanmış olduğumuz 
bataryalı araçlara elektrikli oto-
büslerdeki bataryanın teknolojisini 
tramvaylara uyarlayarak, katenere 
bağlı olmaksızın 63 kilometre ba-
tarya ile yol alabilen bir tramvay, 
dünyada bu menzili katedebilen 
ilk tramvay olma özelliğini taşıyor” 

dedi.
TESTLERIN ARDINDAN 

ROMANYA'YA UĞURLANDI
Bir teknoloji firması tarafından 

üretilen araçların son testleri Anka-
ra Sincan'da yapıldı. Yerli tramva-
yın tüm teknik donanımları kontrol 
edildi. 21 tramvay Romanya'nın Te-
meşvar kentine uğurlandı. 16 araç 
da yaş kentine teslim edilecek.

TÜRKIYE'NIN YENI IHRAÇ KALEMI
Doğa dostu yerli tramvaylar 

Türkiye için yeni bir teknolojik ihraç 
kalemi olacak. 

Günay, toplamda Romanya'dan 
2 ayrı şehirden ihale kazandıkları-
nı ve bu ihalelerin toplamında 56 
aracın 115 milyon euroluk ihracat 
değeri olacağını söyledi. 30 metre 
uzunluğunda, yüzde yüz alçak ta-
banlı tramvay 200 yolcuyu taşıya-
biliyor. Hem sürücüsüne hem yol-
cularına konforlu bir ulaşım imkanı 
sağlıyor. n HABER MERKEZİ

Testi başarıyla geçen yerli tramvay Romanya'ya uğurlandı

Muharrem Karabacak

Hüseyin Oprukçu
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Nezahat Keleşoğlu’nun ismi fakültede yaşatılacak
Necmettin Erbakan Üniversite-

si Sağlık Bilimler Fakültesinin adı 
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimler 
Fakültesi olarak değiştirildi. Ahmet 
ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay 
Gürgen, “Vakfımızın kurucuların-
dan Nezahat Keleşoğlu’nun İsmi-
nin NEÜ Sağlık Bilimler Fakültesi-
ne verilmesini bizleri ve Nezahat 
Keleşoğlu ailesini mutlu etmiş ve 
sevindirmiştir. Bu konuda Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu ve emeği geçenlere Ahmet 
ve Nezahat Keleşoğlu vakfı olarak 
teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

Bazı yükseköğretim kurumları 
bünyesinde fakülte, enstitü ve yük-
sekokul kurulması ile kapatılması 
ve adlarının değiştirilmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Ga-

zete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla yayımlanan karara göre, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sağlık Bilimler Fakültesinin adı, 
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimler 

Fakültesi olarak değiştirildi. Ka-
rarın,2809 sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı kanununun ek 
30’ncı maddesi gereğince verildi 
açıklandı.

Kararın sevindirici olduğunu 
vurgulayan Ahmet ve Nezahat 

Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Sonay Gürgen, 
“Vakfımızın kurucularından Mer-
hum Ahmet Keleşoğlu’nun eşi 
Nezahat Keleşoğlu’nun isminin 
Konya Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Sağlık Bilimler Fakültesine 

verilmesi biz vakıf yöneticilerini ve 
Nezahat Keleşoğlu hanımefendi 
ile ailesini hem mutlu etmiş, hem 
de gururlandırmıştır. 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşki-
latı kanununun ek 30’ncı maddesi 
gereğince alınan bu kararda emeği 

geçen başta Cumhurbaşkanım Re-
cep Tayyip Erdoğan’a YÖK Başkan 
ve yöneticilerine, N.E. Ü Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu ve çalışma ar-
kadaşları ile emeği geçen herkese, 
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 
adına teşekkürlerimizi arz ederiz. 
Konyamıza hayırlı olsun” dedi.

NEZAHAT KELEŞOĞLU KİMDİR?
Ermenek eşrafından Mustafa 

Karpuzcu ve Ayşe Karpuzcu'nun 
kızı olarak hayata başlayan Neza-
hat Keleşoğlu 1949 yılında Ahmet 
Keleşoğlu ile hayatını birleştirmiş-
tir. İlerleyen yıllar içerisinde Selçuk 
Ecza Deposu'nun kurulmasından 
sonra Yönetim Kurulu'nda ve şirket 
içerisinde muhtelif görevler almış-
tır.Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı'nın kurulmasında Ahmet 
Keleşoğlu'nun en büyük destekçisi 
olmuştur. n HABER MERKEZİ

TÜMSİAD Konya’da 
Ahmet Serçe güven tazeledi

Bilim’den öğrencilere
LGS tercihi uyarısı

Tüm Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube-
si Olağan Genel Kurulu şube hiz-
met binasında gerçekleştirildi. Tek 
listenin yer aldığı genel kurulda 
mevcut başkan Ahmet Serçe gü-
ven tazeleyerek tekrar başkanlığa 
seçildi. TÜMSİAD üyelerinin yoğun 
katılım sağladığı genel kurulda ko-
nuşan Şube Başkanı ve Bölge Ko-
ordinatörü Ahmet Serçe ‘’bizler her 
zaman ve her şartta emeğin, alın 
terinin simgesi yerli ve milli bü-
yük Türkiye idealinde üretmeye ve 
hizmet etmeye çalışan, erdemli ve 
ahlaklı iş adamlarının sesi olduk.’’ 
dedi.

TÜMSİAD ailesi olarak 16 yıldır 
ülke ekonomisine katkı sağlamaya 
çalıştıklarını belirten Başkan Ser-
çe konuşmasına şöyle devam etti. 
‘’Üstlenmiş olduğumuz misyon 
gereği rüzgara göre şekillenmeden 
omurgalı duruşumuzu bozmadan 
ortak akıl ve gayretle çalışıyor he-
deflerimiz doğrultusunda önemli 
adımlar atıyoruz.   2006 yılında ku-
rulan Konya şubemizde TÜMSİAD 
camiasının bu anlamda önemli bir 
paydaşı olarak çalışmalarını sür-
dürmektedir.  Yaşanan salgın has-
talıktan tüm dünya ekonomilerinde 
olduğu gibi bizlerde etkilendik. An-
cak tedbirlerimizi alarak üretimden 
ve mücadeleden asla vaz geçme-

dik. Kadim medeniyetimizden aldı-
ğımız ilhamla, bedenen ve zihnen 
gönül ve vatan coğrafyamıza her 
daim soluk olmayı istiyoruz. 

Niyazımız; dün olduğu gibi 
bugün de hizmetlerimize bu an-
layışla kaldığımız yerden devam 
etmektir.’’ Gerçekleştirilen Genel 
Kurul’dan sonra TÜMSİAD Kon-
ya Şubesinin Yönetim Kurulu Lis-
tesi aşağıdaki isimlerden oluştu: 
Ahmet Serçe (Başkan), Mehmet 
Bilgeç, Mustafa Kara, Halil Koç, 
Mahmut Selim Dülger, Uğur Er-
doğmuş, Mehmet Erdemli, Ferhat 
Özkan, Kemal Uzunöz, Recep Kar-
daş, Talat Akpınar, Fatih Serbes, 
M.Emin Büyükbayram, Ali Rıza 
Özger, Musa Barış, Mehmet Şim-
şek, Abdullah Işık, Faruk Sonkaya, 
Bahadır Çelik, Bilal Yeşilyurt, Hü-
seyin Altun, Atalay Kekik.
n HABER MERKEZİ

LGS sonuçlarının açıklaması 
üzerine tercih konusunda öğren-
cileri uyaran Bilim Eğitim Kurum-
ları, öğrencilerin tercih sırasında 
mutlaka yardım almaları gerekti-
ğini belirtti.  

2021 LGS sonuçlarının açık-
lanması üzerine öğrencileri tercih 
konusunda uyaran Bilim Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Abdullah Yılmaz, “2021 LGS 
sonuçlarının bütün öğrenci ve ve-
lilerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Pandemi sürecinde zorlu bir 
hazırlık süreci geçiren ve her şeye 
rağmen çalışmayı bırakmayan öğ-
rencilerin önünde zorlu bir tercih 
süreci bulunmaktadır.  

Öğrenci ve velilerin tercihler-
le ilgili mutlaka uzman bir rehber 
öğretmenden destek almalarında 
fayda vardır. Bilim Eğitim Kurum-
ları olarak bu pandemi sürecinde 
öğrencilerimize her türlü desteği 

veren öğretmenlerimize teşekkür 
ederiz. Bu emekleri boşa çıkar-
mayan öğrencilerimizi başarıla-
rından dolayı tebrik ederiz. LGS 
sonuçlarının açıklandığı ilk andan 
itibaren aldığımız neticelere göre 
yüzde 2’lik dilimde olan ve Fen Li-
selerine girmeye hak kazanan 17 
öğrencimiz, yüzde 10’luk dilime 
girerek Anadolu ve Sosyal Bilimler 
Liseleri ile Proje İmam Hatip Li-
selerine girmeye hak kazanan 64 
öğrencimizin bulunması bizleri çok 
mutlu etti. 39 yıllık eğitim öğretim 
hayatımızda olduğu gibi, bu yıl da 
bizleri gururlandıran öğrenci ve 
öğretmenlerimize tekrar teşekkür 
ederken, tercih döneminde Bilim 
Eğitim Kurumları olarak bütün şu-
belerimizde uzman rehber öğret-
menlerimiz eşliğinde tercihlerde 
yanınızdayız şubelerimize bekle-
riz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç ve hizmet başkanları İçeri 
Çumra İlçe Devlet Hastanesi’ni zi-
yaret ederek incelemelerde bulun-
dular. Hastane Başhekimi Dr. Rıfat 
Kiraz ile birlikte mesai başında gö-
revlerini yapan sağlık çalışanlarını 
ziyaret eden Prof. Dr. Koç ve bera-
berindekiler, sağlık çalışanlarının 
sorunlarını dinleyerek karşılıklı fikir 
alışverişinde bulundular. 

İçeri Çumra’da mevcut hastane 

binasının bahçesine yeni bir hasta-
ne inşaatının kısa bir süre içerisinde 
başlayacağının müjdesini sağlık ça-
lışanları ile paylaşan Prof. Dr. Koç, 
“Yeni hastane binamız sayesinde 
vatandaşlarımız çok daha modern 
ve konforlu bir ortamda sağlık hiz-
metine ulaşabileceklerdir” şeklinde 
konuştu. Mevcut binanın yeni has-
tane inşaatı tamamlanıncaya kadar 
yıkılmayacağını ve sağlık hizmeti 
sunmaya devam edeceğini de ifade 

eden Prof. Dr. Koç, “Böylesine bir 
dönemde dahi sağlık yatırımlarının 
hız kesmeden devam etmesinden 
dolayı başta Sağlık Bakanımız Sayın 
Fahrettin Koca olmak üzere, millet-
vekillerimize ve tüm emeği geçenle-
re teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe devlet hastanelerinin verim-
li çalışabilmesi ve rolüne uygun bir 
şekilde sağlık hizmeti sunabilmesi 
adına önemli projeleri hayata geçir-
meye devam ettiklerini vurgulayan 

Prof. Dr. Koç, “İlçelerimizde yaşayan 
vatandaşlarımızın il merkezine ya 
da yakınında bulunan büyük ilçele-
re gereksiz yere gitmesinin engel-
lenmesi sağlık müdürlüğü olarak 
üzerinde önemle durduğumuz bir 
konudur. Bunun için bizler gerekli 
desteği uzman, yardımcı sağlık per-
soneli ve fiziki şartlar anlamında ye-
rine getirmeye çalışıyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

İçeri Çumra’ya yeni hastane binası

Karatay ile Meram ilçelerini birbirine bağlayacak yeni bir iç hat olma özelliğine sahip olan Celaleddin
 Karatay Caddesi tamamlandı. Başkan Altay ve Başkan Kılca, caddedeki son çalışmaları yerinde inceledi

Celaleddin Karatay 
Caddesi tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ile bir-
likte yapımı tamamlanan Celaleddin 
Karatay Caddesi’ni inceledi. Karatay 
ile Meram arasında bağlantı sağla-
yacak 1,5 kilometre uzunluğundaki 
caddenin tamamlanmasıyla şehir 
merkezinde yeni bir iç yol oluştu-
rulacağını belirten Başkan Altay, 
Konya’nın yarınlarının güzel olması 
için çaba sarf ettiklerini söyledi. Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
şehrimizin altyapısını güçlendirme-
ye, şehrimizde yeni ulaşım aksları 
oluşturmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, Ankara Yolu ile Karaman Yolu 
arasında bağlantı yolu oluşturacak 
Celaleddin Karatay Caddesi’ndeki 
çalışmaları tamamladı. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, çalışmaları tamamla-
nan Celaleddin Karatay Caddesi’nde 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca ile birlikte inceleme yaptı. 
YENİ BİR İÇ HAT OLUŞTURUYORUZ 

Daha önce ilan ettikleri Sultan 
Abdülhamid Han, Celaleddin Kara-

tay ve İsmail Ketenci Caddelerindeki 
çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü-
nü ifade eden Başkan Altay, “1,5 
kilometre uzunluğunda, 25 metre 
genişliğindeki caddemizin artık son 
etabı olan asfaltlama işlemine geçi-
yoruz. Böylece şehrimizde Ahmet 
Özcan Caddesi ve Fethi Caddesi’nin 
içerisinde yeni bir iç yol oluşturuyo-
ruz. Trafiği rahatlatacak bu önemli 
çalışma için 10 milyon liralık bir 
bütçe harcıyoruz. Hem KOSKİ, hem 
Fen İşleri ekiplerimiz Konya’nın alt-
yapısı için önemli çalışmalar yapma-
ya devam ediyor. İnşallah kısa süre 

içerisinde Celaleddin Karatay Cad-
demiz trafiğe açılarak hizmete gir-
miş olacak. Şehrimize hayırlı olsun.” 
ifadelerini kullandı. 

28 İLÇEDE 400 KİLOMETRE YOL 
ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR 

Merkezde bu çalışmaları yürü-
türken merkezin dışındaki 28 ilçede 
de şu anda yoğun şekilde yol ça-
lışması yürüttüklerinin altını çizen 
Başkan Altay, “Bu yıl inşallah 400 
kilometre yeni yolu şehrimize ka-
zandırmış olacağız. Bu yollar hem 
Büyükşehir standardına kavuşuyor 
hem de sathi kaplamalarını gerçek-

leştirmiş oluyoruz. Mevsim şartları-
nın imkan verdiği ölçüde yoğun bir 
gayret içerisindeyiz. Konya’nın ya-
rınlarının güzel olması için çaba sarf 
ediyoruz.” dedi. 

YENİ BİR ULAŞIM 
AKSI KAZANIYORUZ 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ise, bölgenin yeni bir ulaşım 
aksı kazandığına dikkat çekerek, “Ali 
Ulvi Kurucu Caddesi’nden bölgemi-
zi Meram’a bağlayan bir ulaşım aksı 
yoktu. Celaleddin Karatay Caddesi 
ve devamındaki İsmail Ketenci Cad-
desi ile birlikte Karatay’ı Meram’a 
oradan da Abdülhamid Han Caddesi 
üzerinden Selçuklu bölgesine bağla-
mış oluyoruz. İlçe belediyeleri olarak 
tüm ekiplerimizle birlikte merkezde 
ve merkeze uzak mahallelerde ge-
rek asfalt gerekse parke çalışması 
yürütüyoruz. Bu dönemde Büyükşe-
hir Belediyemizle birlikte şehrimizin 
altyapısını güçlendirmeye, şehrimiz-
de yeni ulaşım aksları oluşturmaya 
gayret ediyoruz. Emeklerinden ve 
hizmetlerinden dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza teşekkür edi-
yorum.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Yeni bir güne baş-
larken, ülke gündeminin 
yoğunluğu ve karma-
şası arasında sizlerle 
hangi konuyu tartışsak 
yerinde olur? Sosyal 
medyanın çalkalandı-
ğı gündemden önce, 
pandemi sürecini artık 
arkamızda bırakmaya 
hazırlanıyoruz. Temmuz 
ayı yeni başlangıçların, 
yeni bir dönemin habercisi olacak. 
Uzunca bir süre pandemi dönemi çık-
mazında kalan ülkemiz hız kazandırılan 
aşılama dönemiyle, yasakların kalktığı 
toplumun normal yaşamına dönmeyi 
beklediği günler olacak.

Aslında bu dönemle birlikte başı-
boşluk başlar ve yine önlemlerde etki-
siz kalırsak aynı durumlarla karşılaşma 
olasılığımız da yok değil. O nedenle 
lütfen tedbiri elden bırakmadan yavaş-
layan yaşamımıza hız kazandıralım.

Artık işletmeler daha aktif ve dü-
zenli çalışma sistemine geçecekler. 
Devlet destekleri bu dönemde ne olur 
bilemem ama birçok işletmede işten 
çıkarmaların başlayacağını düşünüyo-
rum. Neden? Derseniz de çalışanların 
ücretlerine devlet desteği kesildiği za-
man patronlara çalışanlar yük olarak 
görünmeye başlayacaktır.

İktisatta bir kural vardır. Devlet 
bir yumurtayı dokuz kişiye taşıtarak o 
dokuz kişiye iş imkânı sunar. Ancak 
özel şirketlerde, işletmelerde bunun 
tam aksi olur. Yani dokuz yumurtayı 
bir kişiye taşıtarak kar etme yolu tercih 
edilir. Aslında yanlış da burada başlı-
yor. Bir kişi dokuz yumurtayı taşımaya 
çalışırken yumurtaların bazıları düşüp 
kırılıyor ve işletme doğrudan zaten za-
rar etmiş oluyor.

Özellikle Konya’da sanayimizde 
önemli çalışmalar yapan işletmeleri-
miz var. Küçük ve orta ölçekli işletme-
lerin yoğunluğu ilimizde ne kadar çok 
olsa da hatırı sayılır çalışmalar yapan 
ve yüzlerce çalışanı bulunan işletme-
lerimiz var. 

Konya artık dar düşüncenin çok 
dışına çıkmalı ve ülke ekonomisinde 
etken rol oynamalı. Üretim bantları 
daha hızlı dönmeli, sanayimizde üreti-
len ürünlerin pazar payı rakamsal ola-

rak da hissedilir oranda 
artmalı. 

Üretim ve pazarla-
ma konuları üzerinde 
ilerleyen günlerde yazıla-
rımızla sizleri bilgilendir-
mek isterim.

Konya’nın dışarıda 
hangi markayla anıldığı-
nı, ya da hangi markası-
nın Konya’da üretildiğin 
sorsanız ve özellikle bu 

konularla ilgilenen birilerine en başta 
söyleyecekleri şey Konya Şeker ya da 
Torku markası olacaktır. Bu durum 
ondan öteye maalesef geçemiyor. O 
zaman yapılacak çalışmalar çok bellidir 
ve bu kabuk kırılmalıdır. 

 Değerli okurlarım çok uzun yazı-
larla okuyucuyu sıkmak hiç istemiyo-
rum. Ancak ülke gündemi artık adalet, 
özgürlük, ve bitmeyen derdimiz işsizlik 
derken gündemimizden hiç düşme-
yen çocuk istismarları da midemizi 
bulandırıp utandırıyor. Temiz toplum, 
temiz vicdanlarla yeni bir döneme gi-
rerken en değerli varlıklarımız çocuk-
larımızı korumak hem devletin, hem 
milletin asli görevidir.  Elmalı dava-
sında suçsuz olduklarına karar verilen 
rezillerin hak ettikleri cezaları almaları 
içimizi bir nebze rahatlatacak.

Genel olarak ekonomi yazıları 
yazsak da toplumun gerçekleriyle, 
yaşanılanlarla ilgilenmeden de elbette 
durmayacağız. 

Ülkemizde ekonomik sorunların 
başında gelen işsizlik, temel sorun 
olarak karşımızda dururken işsizliğin 
neden olduğu faciaların boyutu da hiç 
yadsınamayacak kadar çok. 

İcra dosyalarının sayısı her gün bi-
raz daha artarken, hep iyi şeyler olsun 
diye bekliyoruz. Toplumun yaşam ko-
şulları ve şekli tamamen değişti. Artık 
beklentiler çok farklı. Aile yaşamları da 
şeklini değiştirdi. O nedenle boşanma-
ların sayısı da çok fazla. 

Ülke gündemi yoğun.  Poltikacılar, 
çeteler, ortalarda dönen milyon dolar-
lar, yolsuzluk derken araya kaynayan 
geçinmekte zorlanan emekli ve dar 
gelirli vatandaş… 

Yeni bir döneme giriyoruz. Uma-
lım ki herkes için hayırlı ve bereketli, 
işlerin yoluna girdiği bir dönem olsun.

YENI GÜNE MERHABA

haber@konyayenigun.com
NIMET DÖNMEZ

Konya’mızın yetiştirdiği nadide şahsiyetlerden olan ve Süreyya yıldızı gibi gönülleri aydınlatan Lâdikli 
Ahmed Hüdai, Konya Aydınlar Ocağı’nda anıldı. Merhum, Konya’nın manevi mimarlarından biriydi

Gönüller Sultanı Lâdikli 
Ahmed Ağa anıldı

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, bu 
haftaki Salı Kültür Sohbetleri’nde 
Konya’nın manevi mimarlarından 
Lâdikli Ahmed Hüdai’yi anlattı. Dr. 
Mustafa Güçlü, Lâdikli Ahmed Hü-
dai’nin Allah Dostlarından ve ümmi 
olduğunu ve Hızır aleyhisselam’ın 
irşâdıyla yetiştiğini ifade ederek 
“Hacı Ahmed Ağa, Konya’nın mi-
marlarından ve gönül dostlarından 
bir güzel insandır” dedi.

Ahmed Hüdai hazretlerinin ata-
larının Türkistan’tan göçerek Ana-
dolu’ya gelen ve Konya’nın Lâdik 
denilen derbent köyüne yerleşen 
Yusuflar sülalesinden olduğunu, 
Molla Mustafa diye bilinen dedesi-
nin oğlu Mehmet Efendi’nin üçüncü 
çocuğu olan Ahmed Hüdai’nin 1888 
Lâdik doğumlu olduğu belirten Dr. 
Mustafa Güçlü, çocukluğu ve gençli-
ği Lâdik’te geçen Ahmed Hüdai’nin 
çobancılık ve çiftçilik yaparak ailesi-
nin geçimine katkıda bulunduğunu 
söyledi. Ülkenin zor yıllarında askere 
giden Ahmed Hüdai’nin Balkanlar 
ile 1. Cihan Harbi’nde cepheden 
cepheye koşarak 10-12 sene asker-
lik yaptığını ve gazi olarak memle-
ketine döndüğünü, gazi madalyasını 
da kendisine madalya verilmeyen 
aynı bölükteki arkadaşına verdiğini 
dile getirdi. Lâdikli Ahmed Ağa’nın 
Çanakkale Cephesi ile Sina Cephe-
si’nde yaşadığı hatıralarını da anla-
tan Dr. Güçlü, şunları dile getirdi: 
“Ahmed Ağa, Sina cephesinde ya-
ralanıyor. Diğer ölen ve yaralanan 
arkadaşları da üstüne ve üst üstüne 
düşüyorlar. Bütün bölük şehit olu-
yor. İngiliz askerleri canlı vardır diye 
öldürmek için tekrar süngülüyorlar. 
O süngülerden üstündeki şehitler-
den dolayı süngüler kendisine ye-
tişmediği için kurtuluyor. Osmanlı 

birliğinin üç günlük mesafede olan 
Gazze’den Sina’ya geldiği ve yaralı 
olarak kurtulması halinde birliğine 
nasıl gideceğini düşünürken kar-
şıdan yaklaşan beyaz atlı birisinin 
“Selâmünaleyküm Ahmed Ağa! 
Susadıysan su vereyim mi?” dedi-
ğini duyduğunu ve dost olduğunu 
anladığında, o kişinin kendisini bir-
liğin nizamiye kapısında bıraktığını 
ve onun Hızır olduğunu, birliğin 
komutanı subay ve doktorun mane-
vi hali anlayan kişiler olması dolayı-

sıyla sonradan anladığını söylüyor. 
Ahmed Ağa, iyileşince tekrar cep-
heye giderek çarpışmak istediğini 
söylüyor.”

LADIKLI AHMET AĞA YÂD EDILDI
İstiklâl Savaşı’nda değişik cep-

helerde de düşmana karşı mücadele 
eden ve İzmir’de düşmanı denize 
döken birlikte de bulunan Ahmed 
Ağa’nın 1922’de köyüne döndüğü-
nü belirten Güçlü, “12 sene cephe-
den cepheye koşarak hizmet etmiş, 
3-4 kere yaralanmış bir gaziden 
bahsediyoruz. Bu hizmeti bile onu 
anlatmaya takdir etmeye ve dua et-
meye yeter. İllâ uçurup kaçırmamız 
şart değil.” dedi.

Lâdikli Ahmed Ağa’nın okuma 
yazması olmadığını, sadece askerde 
tabur imamının kendisine öğrettiği 
dini bilgisi olduğunu hatırlatan Güç-
lü, “Lâdikli Hacı Ahmed Ağa, ümmi 
birisi. Hızır aleyhisselam’la tanıştık-
tan sonra onda bir haller oluyor ve 
meramını şiirle, nazımla anlatma-
ya başlıyor. Sevenleri ona “Ahmet 
ağabey” diyor. Uzaktan konuşanlar 

“Lâdikli Ahmed Ağa, Ahmed Hü-
dai hazretleri” falan diyorlar. Ayrıca 
“Çoban Ahmed” diyenler de oluyor. 
Memleket döndükten sonra Hatice 
hanımla evleniyor. Ondan dört kızı, 
iki oğlu oluyor. Sonra Halime ha-
nımla evleniyor. Neticede beş kızı, 
iki oğlu olan birisi. Hak ve hakikat 
üzere yaşayan, erdemli bir hayatı 
olan Lâdikli Ahmet Ağa, namaza 
düşkün birisidir. Hızır aleyhisselam 
ile sık sık görüşüyor. Manevi yol-
la irşâd edilmiş üveysi bir kişiliğe 
sahiptir. 8 Haziran 1969’da 81 ya-
şında Hakk’a yürüyor. Konya’mızın 
yetiştirdiği nadide şahsiyetlerden. 
Süreyya yıldızı gibi gönüllerimizi ay-
dınlatan bir insan olarak geldi geçti. 
Gönüller sultanı Ahmed Ağa’ya Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Mekânı 
cennet olsun” dedi.

Güçlü, sohbetini Lâdikli Ahmed 
Ağa’nın şiirlerini okuyarak bitirdi. 
Kitap kurdu Mustafa Sinan Ümit de, 
geleneksel olarak Konya helvası da-
ğıttı.
n HABER MERKEZİ

Dr. Mustafa Güçlü
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Saydam: 'Geçim ittifakı' kuralım istiyoruz
Saadet Partisi, ‘Türkiye’nin 

ve vatandaşların gündemi ‘geçim 
derdi' diyerek Geçim İttifakı kam-
panyası başlattı. İl Başkanı Hüse-
yin Saydam Saadet Partisi olarak, 
vatandaşların, ülkenin, devletin 
sorunlarını konuştuklarını, iktida-
rın yanlış politikalarını eleştirtildik-
lerini ve bunların çözüm yollarını 
gösterdiklerine dikkat çekerek, “Si-
yasetteki skandallar, ekonomide-
ki beceriksizlikler ve salgın süreci 
derken insanlarımız adeta patlama 
noktasına gelmiştir.

 İktidardaki arkadaşlar gün-
demi meşgul etmek ve ekonomik 
krizi gölgelemek için her geçen gün 
yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar 
ama kendileri dahi bunlara inanmı-
yorlar, içten içe gülüyorlar. Ne siya-
sette ne de ekonomide artık mızrak 
çuvala sığmıyor, beceriksizliğin 
bedeli yanlış politikalarla halkımıza 
ödetiliyor ve gelecek nesillerimize 
dahi fatura ediliyor.

 Biz Saadet Partisi olarak, in-
sanımızın, ülkemizin, devletimizin 
sorunlarını konuşuyor, iktidarın 

yanlış politikalarını eleştiriyor ve 
bunların çözüm yollarını gösteriyo-
ruz.” dedi.

‘ESNAFIMIZI VE TOPYEKÛN 
İNSANIMIZI ZOR GÜNLERİNDE 

YALNIZ BIRAKTILAR’
Vatandaşın derdi ile dertlen-

meyi külfet görenlerin, kendi itibar-
ları uğruna milletin emeklerini israf 
ettiklerine dikkat çeken Saydam, 
“Yönetme kabiliyetini yitirenler, 
iyi gün - kötü gün demeden ver-
gi toplayanlar; esnafımızı ve top-
yekûn insanımızı zor günlerinde 
yalnız bıraktılar. Vatandaşın derdi 
ile dertlenmeyi külfet görenler, 
kendi itibarları uğruna milletimizin 
emeklerini israf ettiler. Kendileri 
ve yakınları varlık içinde yüzerken, 
milyonların geçim derdini görmez-
den geldiler ve maalesef inatla 
görmezden, duymazdan gelmeye 
devam ediyorlar. 

Yanlış politikalarında ısrarcı 
olarak ekonomiyi çıkmaza soktu-
lar, insanımızı hayat pahalılığına ve 
geçim sıkıntısına maruz bıraktılar. 
İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi 

dert sahibi yaptılar. Sanayicimi-
zin, çiftçimizin, besicimizin üretim 
arzusunu kırdılar; bankalara köle 
yaptılar, faiz lobilerinin ekmeğine 
yağ sürdüler. 

Vatandaşlarımızın çok büyük 
bir kısmı açlık ve yoksulluk sınırının 
altında hayata tutunmaya çalışır-
ken, bunca sorunumuz varken, bu 
sorunların çözümüne ilişkin bir tek 
doğru adım atılmıyor. İktidar yanlış 
yapıyor, daha da kötüsü bu yan-
lışlıkları bilerek, isteyerek ve hatta 
inadına yapıyor” diye konuştu. 

SAADET PARTİSİ’NDEN 
GEÇİM İTTFAKI PROJESİ

Saadet Partisi olarak insanla-
rın geçim mücadelesine destek 
olmak, insanları dinlemek, sesine 
ses olmak ve sorunlarına çözüm 
üretmek için hep birlikte bir Ge-
çim İttifakı kurmak istediklerine 
dikkat çeken Saadet Partisi Konya 
İl Başkanı Hüseyin Saydam, “Tür-
kiye’nin bugünkü haline bakıp da 
üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan 
her bir vatandaşımıza Geçim İttifa-
kı’nda bir araya gelme çağrısında 

bulunuyoruz. Çünkü iktidarın yan-
lış ekonomi politikalarındaki inadı 
ve insanımızın derdine duyarsız 
kalması sebebiyle geldiğimiz nok-
tada; sorunlar, artık mutfaklardaki 
tencerelere dayanmıştır. Biliyoruz 
ki uzun zamandır giderek daha da 
pahalıya kaynayan hepimizin evin-
deki bu tencere; artık kaynamaz 
hale gelmiştir. Görüyoruz ki iktidar 
umursamasa da görmezden gel-
se de evlerimizdeki bu tencere; aş 
değil, dert pişirmeye başlamıştır. 
İnsanımızın çarşı-pazardan eli boş 
dönmek zorunda kalması nede-
niyle bu tencere; artık dolmaz hale 
gelmiştir. Saadet Partisi olarak; 
hayat pahalılığına, adaletsiz gelir 
dağılımına, üretmeyen ekonomiye, 
işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğru-
na yapılan israflara karşı çıkarak; 
“Bu tencerede artık dert değil, aş 
pişirmek istiyorum.” diyen Tüm 
vatandaşlarımızı, hepimizin ortak 
gündemine; Geçim İttifakı’na da-
vet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
‘EKONOMİ ZAMLARLA ŞAHLANIYOR’

Saadet Partisi Konya İl Başkanı 

Hüseyin Saydam 1 Temmuz itiba-
riyle elektrik ve doğalgaza yapılan 
zamlara ilişkin de “Allah vatan-
daşlarımıza sabırlar versin. 1 Tem-
muz itibariyle kısıtlamalar kaldı-
rılmışken, pandemi dönemiyle zor 
günler geçiren vatandaşlarımızın 
normalleşme adımlarının ardından 
ne olacağını bilemezken zamlarla 
karşılaştı. Geçtiğimiz ay bir belde-
de yapılan seçimde vatandaşlara 
seslenen İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu Temmuz ayı ile birlikte eko-
nomimin şahlanacağını söylemişti. 
Herhalde şahlanma böyle olacak. 
Açıklanan rakamlar ya da vatan-
daşa dağıtıldığı söylenen rakamlar 
muhtemelen yukarıda 3-5 kişinin 
bölüştüğü bir ekonomi var. Şu 
anda elektrik ve doğalgaza yapılan 
zamlar da o şirketlere vatanda-
şın cebinden alınarak aktarılacak. 
Muhtemelen onların ekonomi-
si şahlanacak. İçişleri Bakanının 
açıklamaları doğrulanmış oluyor. 
Vatandaşın ekonomisi iyice gömü-
lüyor” diyerek sözlerini tamamladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hüseyin Saydam

Kazayla kendini vuran
tüfek ustası vefat etti

Yasa dışı göl soğanı 
sökümüne ağır ceza

Beyşehir ilçesinde, kazayla 
kendini av tüfeğiyle vuran tüfek 
ustası hayatını kaybetti. Acı olay, 
ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde 
meydana geldi. 

Kendisine ait silah atölyesinde, 
iddiaya göre, kabiliyetini test et-
mek için doldur boşalt işlemi yaptı-
ğı esnada kazayla ateş alan imalatı-
nı yaptığı bir av tüfeği, tüfek ustası 
35 yaşındaki Mehmet Özuslu’nun 
göğsünden vurulup ölümüne ne-
den oldu. 

Özuslu’yu telefonla birkaç kez 
arayan babası kendisine ulaşama-
yınca şüphelenerek işyerine geldi. 

BABANIN EN ACI ANI!
Baba, oğlunu imalathanede av 

tüfeğiyle vurulmuş vaziyette kan-
lar içerisinde buldu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine 
adrese sağlık ve jandarma ekipleri 
sevk edildi.

 Özuslu’nun olay yerinde ha-

yatını kaybettiği belirlendi. Yapılan 
ön  incelemede, Özuslu’nun kazay-
la kendini vurduğu tespit edildi. 

Yaşanan iş kazası sonucu genç 
yaşta hayata veda eden Özus-
lu’nun cenazesi otopsi yapılmak 
üzere Beyşehir Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 
başlatılan soruşturma devam edi-
yor. n İHA

Beyşehir ilçesinde yasa dışı göl 
soğanı söken şahsa 80 bin 465 TL 
idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
Milli Park Şefliği ekipleri Beyşehir 
Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde 
endemik olarak bulunan göl soğanı 
söküldüğü ihbarını aldı. 

İhbar üzerine bölgeye sevk 

edilen ekipler, yaklaşık bin 300 kök 
göl soğanı söken bir kişiyi yakaladı. 
Şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu 
kapsamında 80 bin 465 TL idari 
para cezası uygulandı. Şahsın sök-
müş olduğu göl soğanları ise tek-
rar aynı alanda Beyşehir Milli Park 
Şefliği personelince toprağa ekildi. 
n İHA

İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, son 50 yılda Tuz Gö-
lü’nün suyunun ve potansiyelinin 
yarısından daha fazlasını kaybettiği-
ni belirtti. Tuz Gölü’nün son yıllarda 
yaşanan kuraklıktan da etkilendiğini 
ifade eden Yokuş, “Tuz Gölü ve hav-
zası can çekişir hâle gelmiştir” şek-
linde konuştu.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, Türkiye’nin tuz ihti-
yacını büyük bir bölümünün karşı-
landığı Tuz Gölü ve havzasının son 
durumunu TBMM’de dile getirdi.

Tuz Gölü’nün denetimsizlik 
nedeniyle tehdit altında olduğunu 
söyleyen Yokuş, “Dünyada eşi ben-
zeri olmayan Tuz Gölü, maalesef, 
usulsüz ve denetimsizlikler nede-
niyle tehdit altındadır. Uluslararası 
Ramsar Sözleşmesi kapsamında A 
sınıfı sulak alan statüsünde olan Tuz 
Gölü, özel çevre koruma alanı olarak 

da belirlenmiştir. Konya ve etrafın-
daki çevre faktörü hiçe sayılarak ku-
rulan sanayi kuruluşlarının atıkları 
ve hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan 
direkt akıtılan kanalizasyon suları 
nedeniyle Tuz Gölü'nde kirlilik dü-
zeyi tehlikeli boyutlara ulaşmıştır” 
dedi.

‘TUZ GÖLÜ VE HAVZASI 
CAN ÇEKİŞİR HALDE’

Geçtiğimiz Aralık ayında, Anka-
ra Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğü tarafından askıya çıkarılan 
Tuz Gölü Raporu'nda çevre sorunları 
ele alındığını ve Tuz Gölü'nün gele-
ceğindeki tehlikelerin belirlendiğini 
ifade eden Yokuş, şunları söyledi: 
“Söz konusu raporda Tuz Gölü'nü 
tehdit eden çevre sorunları; yer altı 
sularının azalması, obrukların çoğal-
ması, hidrolojik değişimler, kaçak 
kuyular, meteorolojik değişimler, su 
kirliliği ve havzadaki tarım ve yapısı 
ve uygulamaları şeklinde 7 başlıkta 
toplanmıştır. Yine raporda Tuz Gölü 
ve çevresi için hayati önem taşıyan 
yer altı sularının bulunduğu Konya 
kapalı havzasındaki yer altı sularında 
son otuz üç yılda ortalama 14 metre 
azalma meydana geldiği tespit edil-
miştir. Bilindiği gibi yer altı suların-

daki azalmalar obruk oluşumlarını 
tetikliyor; malumunuz, Konya'mızda 
obruklar her yıl katlanarak artıyor, 
kuraklığın her geçen yıl etkisini daha 
çok hissettirdiği ülkemizde Tuz Gölü 
ve havzası can çekişir hâle gelmiştir”

‘KALICI ÖNLEMLER ALINMALIDIR’
“2002 yılında Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde kurulan, araştırma 
komisyonu raporunda yer alan Tuz 
Gölü'yle ilgili çözüm önerileri bugü-
ne kadar hayata geçirilememiştir” 
diyen Fahrettin Yokuş, “19 yıllık AK 
Parti iktidarında Tuz Gölü daha da 
büyük tehlikelerle karşı karşıya kal-
mıştır. Tuz Gölü'nü kurtarmak adına 
kalıcı önlemler alınmalıdır; öncelikle 
kanalizasyonların direkt ve yer altı 
sularına karışması önlenmelidir. Tuz 
Gölü kaybedilecek bir gölümüz de-
ğildir, bu hususta yüce Meclisi göre-
ve davet ediyorum” şeklinde konuş-
tu. n HABER MERKEZİ

Yokuş: Tuz Gölü ve havzası can çekişiyor

Kuraklığa bağlı olarak göllerin sularının çekilmesi ve kuruması, ev sahipliği yaptıkları yüzlerce göçmen kuşu 
olumsuz etkiliyor. Göllerden beslenen su kuşları, şehir merkezlerine gelerek çöp kovalarından yiyecek arıyor

Kuraklık, su kuşlarının
alışkanlıklarını değiştirdi

Konya'daki Akşehir, Düden, 
Bolluk ve Küçük Göl, geçmişte çok 
sayıda kuş türüne ev sahipliği yapı-
yordu. Son dönemde yağış azlığına 
bağlı olarak bu göllerdeki suların 
çekilmesi; leylek, balıkçıl, turna, 
pelikan, flamingo, çeltikçi ve kız 
kuşları gibi türlerin azalmasına ne-
den oldu. Kulu ilçesindeki "flamin-
go cenneti" olarak bilinen Düden 
Gölü, kurumaya yüz tutarken yanı 
başındaki Küçük Göl, bölgedeki yo-
ğun yer altı suyu kullanımı ve ku-
raklık nedeniyle kurudu. Cihanbeyli 
ilçesindeki Bolluk Gölü'nde ise son 
yıllarda su kuşlarının sayısında ya-
şanan gözle görülür azalma, doğa-
severleri derinden üzüyor.

‘KÜÇÜK GÖL KUŞ CENNETİYDİ 
AMA ŞİMDİ SU YOK’

Kulu Doğal Hayatı Koruma 
Derneği Başkanı Murat Uludağ, ku-
raklığın bölge çiftçisini derinden et-
kilediğini belirtti. Kuraklığın çiftçi-
leri zor duruma düşürdüğünü ifade 
eden Uludağ, "Küçük Göl, adı gibi 
küçük göldü ama şimdi göl vasfı-
nı kaybetti. Eskiden burada 170'in 
üzerinde kuş türü vardı. Kuş cen-
netiydi ama şimdi su yok. Geçen 
sene de su yoktu, bu yıl kuraklık 

daha çok etkiledi. Şu anda gölümüz 
bitti." diye konuştu. Uludağ, bölge-
ye başka havzalardan su getirilmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.

GÖÇMEN KUŞLAR, SULAK ALAN 
BULMAKTA ZORLANIYOR

Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem 
Topluluğu Akademik Danışmanı 
Araştırma Görevlisi Osman Nurul-
lah Berk ise Türkiye'nin dönemsel 
olarak çoğunluğu su kuşu olmak 
üzere yırtıcı ve ötücü kuşlara ev sa-
hipliği yaptığını söyledi.

Su kaynaklarının, canlılar için 
taşıdığı öneme dikkati çeken Berk, 
"Tıpkı kuşlar da insanlar gibi sulak 
alanlar etrafında toplanarak yaşam-
larını sürdürmekte ve o bölgede 
sosyalleşmektedir. Küresel ısınma, 
kuraklık, bilinçsiz tarımsal sula-
malar, su kaynaklarının azalması-
na neden olmaktadır. Bu durum 
göçmen kuşları önemli derecede 
etkilemektedir. Göç boyunca ge-
nellikle sulak alanlarda beslenerek, 
dinlenerek rotalarına devam eden 
göçmen kuşlar, artık kendilerine 
uygun sulak bir alan bulmakta zor-
lanmakta." diye konuştu.

Berk, kurumak üzere olan Ak-
şehir Gölü ve benzerlerinin duru-

mun ciddiyetini gözler önüne ser-
diğine işaret ederek, su kuşlarının 
kuraklığa bağlı yaşamının tehdit 
altında olduğunu vurguladı.

‘KUŞLARIN BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ DA 

DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ’
Suların çekilmesinin, kuşlara 

yuva olacak liman bırakmadığını ve 
bu hayvanların beslenmekte zorluk 
çektiğini anlatan Berk, şöyle konuş-
tu: "Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğünün 12 aylık kuraklık raporuna 
göre, hem bizler hem de başta kuş-
lar olmak üzere tüm canlılar, ilerle-
yen dönemde kuraklığa bağlı olarak 
büyük sıkıntılar çekecek. 

Son yıllarda yaptığımız gözlem-
lere bağlı olarak, kuraklık sonucun-
da kuşların beslenme alışkanlıkla-
rının da değiştiğini söyleyebiliriz. 
Sulak alanlarda yeterince beslene-
meyen martı ve leylek gibi türler, 
artık şehir çöplüğünde insan atık-
ları ile beslenmektedir. Gündelik 
gözlemlerimizde şehir çöplüğü ve 
kuş yuvaları arasında düzenli ola-
rak kuşların git-gel yaptıklarını gör-
mekteyiz. Suların çekilmesi ile ku-
ruyan bataklıklarda sakarmekeler 
yuvalarını kurmakta zorlanmakta, 

üreme alanları her geçen gün da-
ralmaktadır. İlkbahar aylarında olu-
şan bataklıklara gelen kıyı kuşları, 
son yıllarda Beyşehir Gölü kıyısında 
eskisi kadar sıklıkla görülmemekte-
dir. Her yıl nisan ayında bir-iki haf-
ta beslenme amacı ile gelen çeltikçi 
kuşu son iki yıldır maalesef görül-
memektedir."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, 
GÖÇMEN KUŞLARIN 

ROTASINI DA DEĞİŞTİRİYOR
Berk, mevsim normallerinin dı-

şındaki hava koşullarının kuşların 
göçünü de zorlaştırdığına değine-
rek, "Mart ayının sonlarında sıcak 
iklimlere doğru göçe başlayan kuş-
lar, soğuk hava dalgalarının etkisi 
altında kalarak güçsüz düşmekte, 
bazıları göçlerini tamamlayama-
maktadır. 

Daha önce ülkemiz sınırları içe-
risinde kaydı alınmamış olan bazı 
göçmen kuşlar göç sırasında deği-
şen hava koşullarına bağlı olarak 
yollarını şaşırmakta ve ülkemiz sı-
nırlarında kayıt altına alınabilmek-
tedir. Yakın dönemde Hatay'da ilk 
kez kayıt altına alınan kıyı balıkçılı 
ve ibibik toygarı buna örnek." ifade-
lerini kullandı. n AA
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AHMED FAKÎH

MELÂHAT 
ÜRKMEZ

XIII. yüzyılda Anadolu’da başlayan İs-
lâmî edebiyatın elimizde bulunan ilk 
örnekleri, dinî ve tasavvufî karakter-

ler taşırlar. Dönemin bazı müellif, mütefekkir 
ve mutasavvıfları, Türk halkına tasavvufu 
öğretmek, onlara ilâhî âlemin aydınlık kapısı-
nı göstermek için Türkçe yazmak gerektiğini 
düşünüyorlardı. Bu görevi üstlenen ilk şairler-
den birisi de Ahmed Fakîh’ti. Ahmed Fakîh, 
Anadolu’da Oğuz-Türkmen Türkçesi’nin ilk 
temsilcileri arasında anılmaktadır. XIII. yüzyıl 
Anadolu sahası Türk edebiyatının ilk temsilci-
leri arasında adı geçen Ahmed Fakîh, “Hoca 
Ahmed Fakîh”, “Sultan Hoca Fakih” adlarıyla 
da bilinir.

Türkçe olarak dinî ve tasavvufî şiirler yaz-
mış olan Ahmed Fakîh, yaşça Mevlâna’dan 
büyük olduğu halde Mevlâna’nın ileride kâi-
natı aydınlatacak bir güneş olduğunu düşü-
nerek “Genc-i revan” diye andığı genç Mev-
lâna’ya büyük saygı göstermiş,  halkın da ona 
saygı göstermesini istemiş, bu isteğini hâl ve 
hareketleriyle her daim belli etmiştir.

Ahmed Fakîh, yaşadığı devirdeki İslâmî 
ilimleri okumuştur. Yunus Emre, tasavvufu 
iyi bilen Ahmed Fakîh’i bir beyitinde :

“Fakîh Ahmed Kutbüddin Sultan Seyyid 
Necmüddin

Mevlâna Celâlüddin ol Kutb-i cihan kanı” 
diyerek, devrin ünlü kişileri arasında saymış-
tır.

Ahmet Fakîh’in etkisinde kalmış olan 
Şeyyâd Hamza da Türkçe olarak dinî ve ta-
savvufî şiirler yazarak Ahmet Fakîh’i izlemiş-
tir. 

Ahmed Fakîh’in Hayatı: 
Mevcut kaynaklar incelendiği zaman, 

Müellif Ahmed Fakîh’in hakkındaki bilgiler 
daha çok menkıbeye dayandığını görürüz. Bu 
bilgilere genellikle Mevlevî ve Bektaşî kay-
naklarında rastlanmaktadır. Menakıpname-
lere dayanarak, Hoca Ahmed Fakih’in Kon-
ya’ya Azerbaycan ve Horasan’dan geldiğini, 
medrese eğitimi gördüğünü, fıkıhtaki üstün 
bilgisinden dolayı kendisine “Fakih” denil-
diğini, İran edebiyatına vakıf olduğunu ve 
pek çok kerametinin bulunduğunu Ahmed 
Eflâkî’nin Menakıb’ül-Arifin, Bektaşi Velâ-
yetnâmeleri, Menakıb-ı Hace Fakih, Seyyid 

Hârûn-ı Velî Menâkıb-ı ve Muhyiddin’in Hı-
zırnâme’si’den öğreniyoruz.

Ahmed Fakih’in ölüm tarihi için 
618/1221, 528/1230 ve 650/1252 gibi deği-
şik yıllar belirtilir. Mezarının(makamının) ise 
Tebriz’de Asbust-Esbust köyünde(Makam), 
Konya’nın Akşehir ilçesinde(Makam) ve Kon-
ya’nın merkezindeki Hoca Fakih Mahallesin-
de(Mezarı) yani birbirinden uzak yerlerde bu-
lunduğundan bahsedilmesi halk tarafından 
sahiplenilmiş ve kabul görmüş olması açısın-
dan dikkati çekiçidir. Osman Fikri Sertkaya, 
“…bu hususlar göz önüne alınıp, kaynaklar 
incelenerek değerlendirildiğinde, çeşitli yer-
lerde ve zamanlarda yaşayan ve değişik ta-
rihlerde ölen Ahmed Fakîh’in adını taşımış 
en az beş kişinin bulunduğu ve kaynakların 
bu kişileri karıştırdığı gerçeği kendiliğinden 
ortaya çıkar. Kaynaklardaki bilgiler karıştırı-
larak Anadolu Selçukluları döneminde VIII./
XIII. yüzyıl içerisinde, Konya’da Ahmed Fakîh 
isimli iki ayrı kişinin yaşamış olduğuna ilk te-
mas eden kişi Abdülbâki Gölpınarlı olmuş-
tur” der.

Netice olarak birden fazla kişinin aynı adı 
taşıdığı anlaşılmaktadır. XIII. yüzyılda Kon-
ya’da Ahmed Fakih adında iki ayrı kişinin bu-
lunduğunu belirten Abdülbâki Gölpınarlı’dan 
on yıl sonra İ. Hakkı Konyalı ikinci Ahmed 
Fakih’i ilk defa kendisinin bulduğunu iddia 
ederek konuyu tekrar gündeme getirmiştir. 
Turhan Genceî de aynı adı kullanan başka bir 
kişiyi ortaya çıkarmıştır.

Ahmed Fakih hakkındaki ilk bilgiyi Fuad 
Köprülü vermiştir. Fuad Köprülü’nün verdi-
ği bilgiler ve edebiyat tarihleriyle diğer bir-
çok kaynakta, mutasavvıf şair Hoca Ahmed 
Fakîh’le ilgili verilen bilgiler aşağı yukarı bir-
birinin benzeridir. Bu ortak bilgiler şu şekilde-
dir; Horasan’da doğup Konya’ya gelen Ahmed 
Fakîh, Mevlâna’nın babası Sultanü’l-ulemâ 
Bahaeddin Veled’in müridlerindendir. 
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YUNUS EMRE VE GÖNÜL

Gönül bizim en eski kelimelerimizden 
biridir. “Orhun Âbideleri” yahut “Ku-
tadgu Bilig” gibi gerek İslâmiyet önce-

si gerekse İslâmiyet sonrası ilk yazılı kaynak-
larımızda “köngül” şeklinde geçen bu kelime 
lafız ve mânâ olgunluğuna Anadolu coğrafya-
sında kavuşmuştur.

Türkçe’de bir kelimenin mânâ derinliği o 
kelimenin ana unsur olarak kullanıldığı ata-
sözü ve deyimlerin sayısıyla doğru orantılıdır. 
Yani bir kelimeyle ne kadar çok atasözü ve 
deyim oluşmuşsa söz konusu kelime o ölçüde 
mânâ zenginliğine sahip demektir. Türk dili-
ne bu açıdan baktığımızda en çok atasözü ve 
deyimin “gönül”le ilgili olduğunu görürüz:

“Gönül gözü, gönül dili, gönül kitabı, gö-
nül evi, gönül kapısı, gönül şehri, gönül yolu, 
gönül eri, gönül bağı, gönül birliği, gönül te-
razisi, gönül yapmak, gönül kazanmak, gö-
nülden sevmek vb. deyimler yahut “Gönül 
Allah’ın evidir.”, “Gönül yapmak Kâbe yap-
maktır.”, “Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa ya-
pılmaz.”, “Gönül eri, baş üzere yeri.”, “Gönül 
Kâbe’dir.”, “Gönül kimi severse güzel odur.”, 
“Gönül yıkan Tanrı’ya ermez.”, “Gönülden 
gönle yol vardır…” gibi atasözleri Türk kültü-
ründe “gönül”e ne kadar çok değer verildiğini 
gösterir ki bütün bu ifadelerin temelinde ço-
ğunlukla Yunus ve Yunus Divanı vardır. İşte 
size Yunus’tan gönülle ilgili -doyumluk olma-
sa da- tadımlık birkaç beyit:

Gönül Çalab’ın tahtı
Çalab gönüle bahtı
İki cihan bed-bahtı
Kim gönül yıkar ise.
 ***
İstemegil Hak’ı ırak 
Gönüldedir Hakk’a durak.
 ***
Bir kez gönül yıktın ise 

Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahı
 Elin yüzin yumaz değil.
***
Ak sakallı bir koca 
Bilmez ki hali nice
Emek vermesin hacca 
Bir gönül yıkar ise.
 *** 
Yunus Emre der hoca 
Gerekse var bin hacca
Hepisinden iyice 
Bir gönüle girmektir.
 ***
Ben gelmedim dâvî için 
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir 
Gönüller yapmaya geldim.
 ***
Giderdim gönlümden kini 
Kin tutanların yoktur dini.
Bu beyitlerden anlıyoruz ki Yunus’a göre 

Allah’ın tahtı/durağı gönüldür. Dolayısıyla gö-
nül yıkmak/kırmak Kâbe’yi yani Beytullah’ı 
(Allah’ın evi) yıkmaktır. Bir gönül kazanmak-
sa bin hacca bedeldir.

Yunus Emre, sevgi ve barış için vardır. 
Çünkü düşmanlık yapanların, kin tutanların 
dini yoktur.

13. asırda Yunus’un saçtığı bu sevgi ve 
hoşgörü tohumunun yeşererek filizlenip dal 
budak salmasıyladır ki Anadolu’da gönül gö-
züyle gören, gönül diliyle konuşan, gönül ki-
tabından okuyan, birbirine gönül bağıyla bağ-
lanan, gönül terazisiyle tartan, gönlü Allah’ın 
evi bilen, gönül kazanmayı en büyük ibadet 
sayan ve nihayet gönülden seven bir toplum 
inşa etmiştik. Heyhat ki bugün yerinde yeller 
esiyor.

Sizlere sevgi, hoşgörü ve insanlık gemi-
sinin battığı yeri işaretlemeye çalıştım. Şayet 
bu gemiyi aramaya talip olanlar varsa lütfen 
onu farklı yerlerde aramasınlar…
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Kendisine, Bahaeddin Veled’den fıkıh 
dersi aldığı için ”Fakîh” denmiştir. Eflâkî’nin, 
Menâkibü’l-Ârifîn’de anlattığına göre: Ah-
med Fakîh bir gün hocası Bahaeddin Ve-
led’den “Hidâye” okurken, hocası öylesine 
derin hakikatlerden bahsetmiş ki Ahmed 
Fakîh, hocasının ilminin mana derinliği kar-
şısında tarifsiz bir cezbeye kapılmış ve kitap-
larını yakarak kendisini dağlara vurmuştur. 
Yıllarca cezbe halinde dağlarda dolaşmış. Ne 
zaman ki Bahaeddin Veled’in vefat haberi-
ni duymuş, bu vefat haberi üzerine yaşadı-
ğı dağlardan Konya’ya gelmiş ve Dervâze-i 
Amed denilen yerde yaşamaya başlamıştır. 
Konya’da yaşadığı süre içinde çeşitli keramet-
ler göstermiş, kerametleri dilden dile, kulak-
tan kulağa yayılmıştır.

Ahmed Fakîh’le ilgili olarak kaynakların 
verdikleri bilgiler arasında, onun Hac farizası-
nı yerine getirmek için Hicaz’a gittiği Hac dö-
nüşünde ise iki ay Kudüs’te kaldığı da belirtil-
mektedir. Zaten Hicaz yolculuğuyla ilgili söz 
konusu edilen bu bilgi Ahmed Fakîh’in kendi 
eseri, Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe’de anla-
tılmıştır.

Ahmed Fakîh’in ölüm tarihi Ahmed Ef-
lâkî tarafından 1221 olarak bildirilir. Ancak, 
Ahmed Fakîh’in, Bahaeddin Veled’e yakınlığı 
dikkate alındığında bu tarihin Mevlânâ’nın 
yaşadığı dönemden önce yaşamış bir başka 
Ahmed Fakîh’in ölüm tarihiyle karıştırıldığı 
gerçeği ortaya çıkıyor. Osman Fikri Sertka-
ya’ya göre hayatı hakkında yukarıdaki bilgile-
rin yanı sıra Ahmed Fakîh’in ölüm tarihi 1252 
olmalıdır. (Mengi, 2008: 60)

Ahmed Fakîh’in Eserleri: 
Ahmed Fakih’in en önemli eseri kısaca 

Çarhnâme adıyla anılan, Çarhnâme-i Ahmed 
Fakih der Bîvefâî-i Rûzigâr’dır. Seksen üç be-
yitlik bir manzumedir. Bu eserinde dünyanın 
faniliğinden, kıyamet gününün dehşetinden, 
dünya zevklerine kapılmanın yanlışlığından 
bahseder. Bu dünyada ahiret için hazırlanma-
nın gerekliliğini öğütleyen bunun da kanaat 
ve alçak gönüllülük içerisinde yaşayıp ibadet 
etmek ve ahlaki güzelliklere sahip olmakla 
sağlanabileceğini açıklayan dini-tasavvufî bir 
eserdir.

Aruzun “mefailun mefailun failun” ka-
lıbıyla, kaside nazım biçiminde yazılmış 
manzume, Eğridirli Hacı Kemal’in “Câ-
mi’u’n-Nezâir” (yazılışı 918/1512) adlı nazire-
si şiirler mecmuasında yer almaktadır. Mec-

dut Mansuroğlu tarafından yayınlanmıştır. 
Ahmed Fakih ve eseri Çarh-name hak-

kındaki ilk bilgi yukarıda da bahsedildiği 
gibi Fuad Köprülü tarafından bulunarak ilim 
âlemine tanıtılmıştır. Fuad Köprülü’nün ver-
diği bilgilerde, Ahmed Fakih’in Mevlana’nın 
müridi olduğunu, fıkıh ilmini Bahaeddin 
Veled’den öğrendiği nakledilir. Yukarıda da 
bahsettiğimiz gibi bundan dolayı kendisine 
“Fakih” denmiştir.

Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’s-şerîfe adlı diğer 
eseri aruzun “mefâ’îlün mefâîlün feûlün” 
kalı¬bıyla yazılmış olup 339 beyitten oluş-
maktadır. Eserin bilinen tek nüshası British 
Museum Or. 9848’de kayıtlı bir mecmuanın 
içinde yer almaktadır (v. lb-21b). Mesnevî 
nazım türünde yazılan eserin içindeki iki 
parçada gazel, sondaki dört manzumede ise 
gazel-kasîde kafiye düzeni kullanılmıştır. İlk 
yapraktan sonra gelen bazı yaprakların kop-
tuğu anlaşılan eserin esasında hacim olarak 
daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Eserde, bir grup arkadaşı ile Hacca giden 
Ahmed Fa¬kîh’in bu esnada gördüğü Şam, 
Kudüs, Mekke ve Medine ile oralarda ziyaret 
et¬tiği kutsal mekânlar anlatılmaktadır. Os-
man Fikri Sertkaya, Çarh-nâme gibi bu mes-
nevinin de gerek dil özellikleri, gerekse yaza-
rının eserde şeriat kurallarına bağlı, düzenli 
yaşayışı olan bir kişilik sergilemesi sebebiyle 
mezkur Ahmed Fakîh’ten başka bir Ahmed 
Fakîh’in olabileceği görüşündedir. Bu mesne-
vi ilk defa Hasibe Mazıoğlu tarafından bulu-
narak bir tebliğ ile ilim âlemine duyurulmuş, 
daha sonra eserin transkripsiyonlu metin, 
sözlük ve tıpkıbasım neşri yine kendisi tara-
fından yapılmıştır.

Ahmed Fakîh’in bu manzum eserlerinin 
dışında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminer 
Kitaplığı’nda (nr. 4453) bulunan bir yazma 
içerisinde beş ayrı manzumesinin bulundu-
ğunu yine Osman Fikri Sertkaya bildirmekte-
dir. Bunlardan dördü, on bir beyit fazlasıyla 
Kitâbu Evsâfı Mesâcidı’ş-şerîfe içerisinde yer 
almakta, yedi beyitlik beşinci manzume ise 
bu eserde bulunmamaktadır. Bu durum; bu 
nüshanın Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ şerîfe’nin 
eksik bir başka nüshası olduğunu düşündür-
mektedir. Hoca Ahmed Fakîh’e nispet edilen 
şiirler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Kütüphanesi’ndeki bir mecmuada yer 
almaktadır. 
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Mecmuanın yazarı Muhammed b.Muh-
sin b.Hasan b.Halil b.Ömer el-Yemeni’dir. 
Kudüs’te yazılan eser otuz bab olup Mekke, 
Medine ve Kudüs’e övgü için yazılmıştır.

Fuat Köprülü ve Mecdut Mansuroğlu 
Çarhnâme’nin, Hasibe Mazıoğlu da Çarh-
nâme ve Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’s-şerîfe’nin, 
Ahmed Fakih’e ait olduğunu söylemektedir-
ler. 

Ancak daha sonra yapılan araştırmalar 
bu hususu desteklememektedir. Dilci Saded-
din Buluç, adı geçen eserlerdeki dil özellikle-
rini XIV. ve XV. yy.ın diline uygun görerek 
bunların Karamanlı üçüncü Fakih Ahmed’e 
ait olmasını daha doğru bulmaktadır. Osman 
Fikri Sertkaya ise adı geçen eserlerin hiçbi-
risinin bilinen Fakih Ahmed’lere ait olmasını 
mümkün görmemekte, bunları yazan beşinci 
bir Fakih Ahmed’in olduğu ihtimalini söyle-
mektedir. 

Ahmed Fakîh’in Türbe ve Mescidi: 
Hoca Ahmed Fakih Türbesi ve Mescidi 

Konya’nın Meram ilçesinde, kendi adını taşı-
yan caddede ve yine kendi adını taşıyan Hoca 
Ahmed Fakih Camisi’nin yanında bulunmak-
tadır. Şeker Fabrikası’nın arka kapısının kar-
şısında, Meram-Yaka ve Meram Tıp Fakül-
tesi yolunun ayrıldığı yerde bulunmaktadır. 
Hemen yanında bulunan mescid ile arasında 
mezarlık bulunmakta ise de bugün mezarlar 
düzlük haline gelmiştir. 

Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu’nun aktardığı-
na göre, “Cami İmam-Hatibi olan Bilal Çetin 
Bey, yıllar önce burada yapılan kazılar sonu-
cu çıkan temellerin, şu andaki Şeker Fabrika-
sı’nın içinde kalan Şekerfuruş Türbesi’ni de 
içine alacak şekilde geniş bir alana yayıldığı-
nı, sonradan bunların kapatıldığını söylemek-
tedir. Anlaşıldığına göre burası zamanında, 
içinde cami, medrese, dergah, ev ve misafir-
hane bulunan çok geniş bir külliye idi.”

Ahmed Fakîh, Konya’da, vefatına kadar 
Dervaze-i Ahmed denilen zaviyesinde ya-
şamıştır. Ölümünden sonra talebelerinden 
Şeyh Aliman Abdal, Ahmed Fakîh adına şim-
diki kabrinin bulunduğu mescidi yaptırmıştır.

Büyük Türk Klasikleri’nde, “Ahmet Fa-
kih’in talebelerinden Şeyh Aliman Abdal da 
Fakih adına Konya’da 1288 yılında bir mes-
cid yaptırmıştır. Fakih’in sandukası burada-
dır. Bugün Ahmet Fakih Türbesi ve Mescidi, 
Konya’da Hoca Fakıh semtinde bulunmakta-

dır” bilgisine yer verilmektedir.  
Ahmed Fakih’in Mezar Taşındaki Kita-

benin Anlamı: 
Büyük Türk Klasikleri’nde Ahmed Fa-

kih’in mezar taşındaki kitabenin anlamı şu 
şekilde ifade edilir, “Bu türbe, yüce şeyh, 
büyük alim, bildikleriyle amel eden, Allah’ın 
emirlerine sımsıkı bağlı, faziletli, çok ibadet 
eden, her şeyi inceleyen, gariplerin hüküm-
darı, dervişlerin efendisi, doğunun ve batının 
kutbu olan Fakîh Ahmed’indir. Allah onun 
yattığı yeri nurlandırsın. Yazılış yılı 618.” Bu 
kitabeden türbenin 1221 tarihinde inşa edil-
diği anlaşılmaktadır.

Hoca Fakıh semtinde bulunan Ahmet 
Fakîh Camisi’nin sağ tarafı türbeye bitişiktir. 
Sandukanın bulunduğu türbeye Ahmet Fakih 
Camisi’nin içinden geçilerek girilmektedir. 

Külliyenin Eski Hali: 
İbrahim Hakkı Konyalı, eski sicil defterle-

rindeki tamirat kayıtlarında külliyenin zaviye, 
hamam, ahır, türbe ve mescitten ibaret oldu-
ğundan bahsetse de şu anda külliyeden sade-
ce cami ve türbe kalmıştır. Yine İbrahim Hak-
kı Konyalı, Konya Tarihi adlı eserinde caminin 
kıble yönünde beş dönüm kadar bir tarla içe-
risinde hamamın su tesisatının izlerine ve 
yine aynı eserde Karatay Mescidi ile türbe 
arasında eski zaviyeye ait duvar kalıntılarına 
rastladığını bildiriyor. Günümüzde İbrahim 
Hakkı Konyalı’nın bahsettiği kalıntılardan hiç 
bir eser bulunmamaktadır.

Cümle Kapısı ve Avlu Duvarı: 
Külliyenin cadde tarafına bakan, 1909 

yılında tamirat gören eski bir avlu duvarı var-
dır. Avlu duvarında bulunan ve günümüzde 
sadece namaz vakitlerinde açılan kapıyı ba-
sık kemer şeklinde oyulmuş üç mermer blok 
çevirir. İbrahim Hakkı Konyalı mavi zemin 
üzerine siyah kufi yazılı kapı kitabesinin 1909 
yılında çalındığını söylemektedir. 

Konyalı, eserinde kapının üzerinde bulu-
nan mavi Selçuklu çinilerinden bahsetmek-
tedir. Fakat günümüzde bu bahsedilenlerden 
hiçbirisi bulunmamaktadır. Kapının sövele-
rinin hemen yan taraflarında 45x55 metre 
ebadında bir pencere, sağında ahşap çatılı bir 
sarnıç, solunda ise bir sebil ve çeşme vardır. 
Avlu duvarları cami tarafına hafif eğik biçim-
dedir. Duvarların daha da eğilmemesi için 
Konya Vakıflar Müdürlüğü tarafından payan-
dalar dikilerek desteklenmiştir. 
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Kapı basit silmelerle dikdörtgen çerçeve-
ler içine alınmıştır. Türbeyi tuğladan tek ve 
sağır bir kubbe örtmektedir. İçi adi sıva ile 
sıvanmış olup, dışı kesme taşla örülmüştür. 
Türbe dört köşeli, kubbe yuvarlaktır. Kubbe 
yuvarlağına üçgenlerle geçiş sağlanmıştır. 
Kubbe kasnağı sekizgendir. Kubbenin dışı 
1990-1993 yıllarındaki tamirat sırasında kur-
şunla kaplanmıştır. Tabanı altı, köşeli tuğla-
larla döşenmiştir. Türbenin tam ortasında adi 
harçla sıvanmış asıl sanduka üzerine geçiril-
miş boyu 2,77 metre, genişliği 0,90 metre 
olan bir tahta sanduka vardır. Türbenin gü-
ney, kuzey ve batı taraflarında altta ve üstte 
birer penceresi vardır. Türbe’nin altında ise 
diğer türbelerde olduğu gibi cenazelik kısmı 
vardır ama bugün bu bölüm toprak altında-
dır.

Hoca Ahmed Fakih Hakkındaki Kaynak-
lar ve Bunlardaki Menkıbevi Bilgiler: 

Hoca Ahmed Fakih ve eserleri hakkın-
daki bilgilerin çok karmaşık olduğunu be-
lirtmek gerekir. Birden fazla Hoca Ahmed 
Fakih ve bu isim etrafında birden fazla eser 
ve aynı isimle ilgili pek çok menkıbe bulun-
maktadır. Bunlar arasında en ayrıntılı bilgiyi, 
Menakıbu’l-Arifin adlı eserinde Ahmed Efla-
ki (ö.761/1360) vermektedir. Eflaki’ye göre 
Hoca Fakih Ahmed, Mevlana’nın babası Ba-
hauddin Veled (ö. 629/1231)’in hem talebe-
lerinden, hem de müritlerinden olan ve onun 
yanında ilim tahsil ederken cezbeye düşmüş 
olan bir derviştir. Hoca Fakih hakkında bil-
gi veren bir diğer kaynak Hacı Bektaş Veli 
(ö.738/1338)’nin Vilâyetnâme’sidir. Burada-
ki bilgiler hemen hemen aynı şekilde Hacım 
Sultan (14.yy.) Vilâyetnâme’sinde de bulun-
maktadır. Hacı Bektaş Veli’ye göre Ahmed 
Fakih, Emir Cem Sultan’ın halifesidir. Vilâyet-
nâme’de geçen menkıbe, elimizde yazma bir 
nüsha içinde bulunan Menakıb-ı Hâce Fakih 
Ahmed Sultan adlı eserde değişik ayrıntılarla 
kaydedilerek, Hoca Fakih’in Horasan’dan ge-
len ve Konya dışında yaptırdığı zaviyede otu-
ran bir sûfi olduğu zikredilmektedir. Seyyid 
Harun Veli (ö.720/1320)’nin Makalat’ında ve 
Evhaduddin Kirmâni (ö.635/1238)’nin Me-
nakıbnâme’sinde de Hoca Fakih’ten söz edil-
mektedir. Ayrıca Beyşehirli Muhyiddin’in Hı-
zırnâme’sinde, Mevlevi Kirdeci Ali’nin Kitab-ı 
Kesikbaş’ında, Yunus Emre (ö.843/1439)’nin 
bir beytinde ve İbn Battuta Seyahatnamesi’n-
de de Fakih Ahmed ismi geçmektedir.

Hoca Ahmed Fakîh’in Kerametleri: 
Seyyid Harun Veli Menâkıpnâme’sinde 

geçen bir menkıbeye göre, Seyyid Harun 
Velî, Hoca Ahmed Fakih’i ziyaret için Kon-
ya’ya gelmiş. Türbe’nin kapısını açıp içeriye 
girince sandukadan bir el çıkmış ve Seyyid 
Harun Velî hemen o eli öpmüş. Halktan ba-
zıları o elin Kudret eli olduğunu, bazıları da 
Hoca Ahmed Fakîh’in eli olduğunu söylemiş. 
Harun Velî, kırk gün, kırk gece tefekkür edip 
ruhaniyeti ile münacat etmiş.

Bir Başka Kerameti:
Şeker Furuş lakaplı bir tüccar varmış. 

Tüccar daha sonra Hoca Ahmed Fakîh’in ta-
lebelerinden ve müridlerinden olmuş ve Şe-
ker Furuş adıyla anılmış (Konyalı,1997;742) 
Yüz kantar şeker yükü ile Hoca Fakıh Hanka-
hı’nın önünden geçerken Hoca Ahmed Fakîh 
ona yükünde ne olduğunu sormuş. O da 
“Tuzdur” demiş. Hoca Ahmed Fakîh de, “Tuz 
olsun evladım” deyince, yükü tuz olmuş. Şe-
ker Furuş vaziyeti gönül ehillerine söyleyince 
“evliyanın nazarının kimyâ olduğu” söylen-
miş. Tüccar bunun üzerine katarını geri çe-
virmiş, aynı yerden geçirmiş. Hoca Ahmed 
Fakih yine aynı soruyu sormuş. Bu sefer 
tüccar, “nebat” olduğunu söylemiş. Hoca 
Ahmed Fakîh, nebat cevabını alınca, “Nebat 
olsun evladım” demiş. Yükü nebat olmuş. 
Tekrar geçirmiş ve “Şeker” olduğunu söyle-
miş ve yükü şeker olmuş. Tüccar gördükle-
rinden sonra bütün varını terk ederek Hoca 
Ahmed Fakîh’in hizmetine girmiş. Bir süre 
hizmet ettikten sonra birçoklarının hilafet alıp 
gittiklerini görünce o da hilafet istemiş. Hoca 
Ahmed Fakîh hiddetlenerek bunun edebe 
aykırı olduğunu, varıp kuyudan su çekmesini, 
bunun son hizmeti olacağını söylemiş. Tüccar 
zorlanarak kuyudan su çekince kuyunun için-
den kıymetli bir mücevher çıkmış. Durumu 
Hoca Ahmed Fakîh’e anlatmış. Hoca Ahmed 
Fakîh de “Nasibin budur” demiş.

Netice Olarak:
Ahmed Fakih, XIII. yüzyılda Anadolu’da 

Türk diliyle eserler veren ilk mutasavvıf şair 
olması dolayısıyla önemlidir. Günümüzde 
Konya’da Şeker Fabrikası’nın arka kapısı ci-
varındaki Türbesi’nde meftun bulunmak-
tadır. Mezar kitâbesinde 618(1221) yılında 
vefat ettiği yazılıdır. Bazı araştırmacılar ta-
rafından bu tarihin türbenin yapılış tarihi 
olduğu, Hoca Ahmed Fakîh’in Şeyh Evha-
duddin Hâmid el-Kirmâni’nin müridi ve 
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Eskiden on metre kadar içerde olan avlu 
duvarı ve kuzey tarafı açık, dam örtülü yazlık 
mescit, bir selde kısmen harap olunca bura-
daki mescit ve duvarın yerine 1909 yılında 
şimdiki duvar yapılmıştır. Eskiden kapı sövele-
rinde bulunduğunu öğrendiğimiz gayrı İslâmî 
devirlere ait sütunlar şimdi bahçe içerisinde 
boşta durmaktadır. 

Sebil: 
Cümle kapısının sol tarafında, 0.94 x 2.25 

metre ebadında, 0.87 metre yüksekliğinde, 
boz renkli mermerden işlenmiş bir Bizans 
lahdi ile bunun üstüne konularak duvarın dış 
yüzüne açılmış bir sebil nişinden ibarettir. Bu 
niş kemeri boz renkli mermerden işlenmiştir. 
Üç parça halinde sille taşından ilavelerle oluş-
muştur. Sebil üzerinde “Peygamber Aleyhis-
selam buyurdu: Ölüm bir kâsedir herkes onu 
içecektir; kabir bir kapıdır herkes girecektir.” 
manasında üç satırlık nesih hatla yazılmış bir 
yazı ve firuze renkli sekiz parça çini vardır. İb-
rahim Hakkı Konyalı bu hadisin yazılı olduğu 
taşın 1909 yılındaki tamirat sırasında içerdeki 
bir mezarın başından alınarak buraya konul-
duğunu yine sebil üzerindeki çinilerin yine 
aynı tamirat sırasında karşı taraftaki Şeker-Fu-
ruş Türbesi’nden buraya getirildiğini bildir-
mektedir. 

Sarnıç: 
Kapının sağ tarafında bulunan, üstü ahşap 

örtülü ve bugünkü konumuyla eyvan tipli olan 
sarnıcın ne kitabesi ne de vakfı bulunmakta-
dır. Sarnıç şu an kullanılmamaktadır ve koru-
mak amacıyla demir parmaklıklarla çevrilmiş-
tir. 1909 yılında yapılan tamirattan kalan eski 
sarnıç bileziği avlu duvarının önünde durmak-
tadır. 

Çeşme: 
Günümüzde kullanılmayan çeşmenin 

kitabesi yoktur. Fakat çeşmenin kitabesi ol-
mamasına rağmen İbrahim Hakkı Konyalı, 
Fatih’in yazım defterlerine dayanarak Gülük 
Yusuf Aga’nın yaptırdığını söylemektedir. 

Külliye’de Bulunan Mezar Taşları: 
Cümle kapısından içeri girince, yolun sa-

ğında, solunda ve Türbe’nin batısında me-
zarlar bulunmaktadır. Bulunan eski fotoğraf-
lardan mescidin kıble yönünde de mezarların 
bulunduğunu görmekteyiz. Türbe’nin sağın-
daki mezar taşlarını camiye on beş yıl hizmet 
eden İbrahim Pehlivan, 1993 yılındaki bahçe 
düzenlemesi sırasında topraktan çıkanların 
kendisi tarafından buraya dikildiğini söylemiş-

tir. Burada Selçuklular dönemine ait mezar 
taşları bulunmaktadır. Bu çalışmalar sırasın-
da mezar kapağı da çıkmıştır. Bu kapak cami 
bahçesinde, cenazelerin konulması için sal taşı 
olarak kullanılmıştır.

Hoca Ahmet Fakîh Camisi avlu kapısıyla 
mescidin arası on dört metredir. Son cemaat 
mahalli ahşap örtülüdür ve etrafı tamamen 
açıktır. Brandalarla kardan ve yağmurdan 
korunmuştur. Giriş kapısı, söveleri beyaz, ke-
meri ise birbirine zıvana şeklinde geçirilmiş 
mor ve beyaz mermerlerden yapılmıştır. Giriş 
kapısının sağında ve solunda, çeşitli yerlerde 
turkuaz renkte, beş gen ve farklı ebatlarda 
çinilerin olduğunu bunların 1990-1993 yı-
lındaki Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı 
tadilat sırasında muhtemelen sıva altında kal-
dığı bilgisini o dönemde caminin imamı olan 
Bilal Çetin vermiştir. Kıble duvarında olduğu 
gibi bu duvarda da altı pencere vardır. Mihra-
bın sağındaki pencereler hariç, alttaki pence-
relerin söveleri beyaz mermerden yapılmıştır. 
Kapılar ve çerçevelerin tamamı 1990-1993 
yılındaki tadilat sırasında yenilenmiştir ve ta-
mamı ahşaptır. Cami mihrabının yan tarafın-
daki Karatay Mescidi kullanılmaz hale gelince, 
oradan sökülerek buraya getirildiği tahmin 
edilmektedir. Karatay Mescidi’nin eski mih-
rabının tarifi, mihrap mermerlerindeki izler 
ve Hoca Ahmet Fakîh Mescidi’nin, Karatay 
Mescidi muattal olunca ve türbe yanındaki 
zaviye yıkılınca buraya yapıldığı bilgisi bu gö-
rüşü doğrulamaktadır. Mescidin sağ tarafında, 
üstte ve ortada bir pencere vardır. Sol tarafın-
da ise türbe kapısı vardır. İç duvarlar 90 cm 
yüksekliğinde ahşap döşeme ile kaplanmıştır. 
Koyu kahverengi, yağlı boya ile boyanmış olan 
ahşap hutbe tarihi bir kıymet taşımamaktadır. 
Mescit içindeki 1964 tarihli ve Muhammet Ali 
imzalı, yağlı boya ile yazılmış yazılar da orijinal 
değildir. Mescit evvelce tek kubbeli ve çini tez-
yinatlı idi. Kubbesi yıkılan mescidin çinilerin-
den hiçbir eser kalmamıştır. Şimdi mescidin 
üstü ahşap bir çatı ile örtülmektedir. Ahşap 
tavan döşemeleri de dikkate değerdir. 

Türbenin Son Yıllardaki Durumu: 
Türbeye, mescidin içindeki bir kapıdan ge-

çilir. Kapı basık kemerlidir. Kemerin üstünde 
yatay dikdörtgen bir pano yer almaktadır. Kapı 
zıvana şeklinde geçme tarzıyla yapılmıştır. 
Mor, beyaz ve siyah renkli mermerlerin kulla-
nıldığı bu kapıda Osmanlı mimarisinin özellik-
leri de hemen göze çarpmaktadır. 
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DERT ve DEVA

Dert de çok deva da, say say bitmez,
Heyhat ki bin deva bir dert etmez.
 Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

halifesi olduğu görüşü doğruya en yakın gö-
rüş olarak değerlendirilmektedir. Kendisinde 
manevi sarhoşluk hali galip gelen meczup bir 
Hakk aşığıdır. Ahmed Fakih, halk arasına pek 
fazla karışmayarak, İslam dinini anlatmak ve 
Müslümanlığa ısındırmak amacıyla Müslü-
man olmayan unsurla daha çok meşgul ol-
muştur.

Eflaki’nin Menakıbu’l-Arifin’inde adı ge-
çen Ahmed Fakih ise, adına Şeyh Alaman 
Mahallesi’nde bir zaviye ve mescid yaptırılan 
ve Hoca Cihan Mezarlığı’nda yatan başka bir 
Hoca Ahmed Fakih olduğu araştırmacılarca 
tahmin edilmektedir. Bundan başka, kay-
naklarda üç ayrı Hoca Fakih’ten daha bahse-
dilmektedir. Hoca Fakih ismine izafe edilen 
Çarhname ve Kitâbu Evsafı Mesacidi’ş-Şerife 
gibi eserlerin de Karaman’lı Hoca Fakih’e ait 
olmasının en isabetli görüş olduğu ileri sürül-
mektedir.

Hoca Fakih Türbesi, Allah’ı ve ölümü ha-
tırlamak, Hoca Fakih’i vesile edinerek Allah’a 
dua ve niyazda bulunmak amacında oldukla-
rını söyleyen kimseler tarafından yüzyıllardır 
ziyaret edile gelmiştir. Bu anlamda “Türbe” 
olarak işlev görmüştür ve bu işlevine bugün 
de devam etmektedir. Cami İmam Hatibi 
Bilal Bey, geçen yıllarda Konya İmam Hatip 
Lisesi ve Havzan Kur’an Kursu öğrencilerin-
den, hafıza zayıflığı olanların Hoca Fakih Tür-
besi’ne getirildiklerini ve bir müddet türbe 

içerisinde bekletildiklerini söylemiştir. Yani 
Hoca Fakih mescidi ve türbesi “ocak” olarak 
da kullanılmış olsa da bu özelliği günümüzde 
utulmuştur. 
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BÜLENT 
ÇEVİK

“YUNUS EMRE”LER

Bir kişiyi anlayabilmemiz için onun do-
ğum yerini, yaşadığı yerleri, yaşan-
mışlıkları ve öldüğü yeri bilmemiz 

gerekir. Yunus Emre’de bu durum biraz 
farklıdır; onun doğum yeri, yaşadığı coğraf-
ya, yaşanmışlıklar ve ölüm yeri kaynaklara, 
bilim insanlarına ve şiirlerine göre farklılık 
göstermektedir. 13. yüzyıl ile 14. yüzyılının 
ilk çeyreğinde İç Anadolu’da yaşadığı dü-
şünülen Yunus Emre’nin mezarının nerede 
olduğu net değildir. İnsanımız onu bir yerde 
değil onlarca yerde yaşatmak ve misafir et-
mek istemiştir.

Hasan Özönder, Konya Velileri kitabın-
da mezarını Karaman’da kabul edip “O, 
yurdumuzda doğdu; Milletimiz’den dünya-
ya geldi; makarrı gönüllerimizde, makberi 
Karaman’da; makamı ise Yurdumuz’da 
şimdilik” yazdıktan sonra “1- Bursa, 2- 
Çayköy, 3- Erzurum, 4-Ünye, 5- Döğer, 
6- Tire, 7- Sivas, 8- Konya Aksarayı, 9- Kır-
şehir, 10- Bolu, 11-Keçiborlu, 12-Ulubor-
lu, 13- Kula, 14- Sarıköy (Eskişehir)dedir.” 
(Özönder 1990:144) yazarak Yunus Em-
re’nin makamlarını saymaktadır. Bunlara 
değerlendirilmeye alınmayan Tokat Nik-
sar, Azerbaycan Şeki Gâh bölgesinde, Mısır 
veya Limni Adası’nda olduğu iddialarını da 
ekleyip toplam on dokuz kabirden bahsede-
biliriz. Biz bunlardan Yunus Emre’nin kabri 
olduğu düşünülen üçünü anlatacağız.

Yunus Emre üzerine pek çok eseri olan 
Mustafa Tatcı, Yunus Emre kabri olarak 
bilinen yerlerden yalnızca üç tanesinin 
gerçek olabileceği üzerinde durmuştur: 
“Anadolu’nun muhtelif yerlerinde bulunan 
mutasavvıfımıza ait mezarlardan üç tane-
sinin hakikî mezar olduğu iddia edilmekte-
dir. Bunlar Sivrihisar Sarıköy (şimdi Yunus 
Emre Mahallesi), Karaman ve Ortaköy’deki 
mezar veya makamlardır (Tatcı 1997: 66-
67).”

1-Aksaray Ortaköy
Yunus Orta Anadolu’da mekân tutmuş-

tur ve mezarı da “Refik H. Soykut, Doğan 
Kaya ve Nevzat Topal’a göre” Aksaray Or-
taköy’dedir (Soykut 1982-Kaya 2000-To-
pal 2017). Nitekim XVIII. Yüzyıla ait bir 

yazma eserde geçen Yunus Emre’nin me-
dfun olduğu yer “Şimdi merkad-i şerifleri 
Sivrihisar kurbında mevludı olan Aksaray’a 
yakındır.” -Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüp-
hanesi, Yazma no. 714, varak 128- ifadele-
riyle açıkça Aksaray yakınlarında bir mahal 
olarak ifade edilmiştir. Halk, yüzyıllardır 
burada yatanı Yunus Emre bilip ziyaret et-
mektedir. Halkın “Ziyaret Tepe” dediği ve 
ziyaret edilen bu mahal için Abdülbaki Göl-
pınarlı “Bu mezar da ya bir makamdır yahut 
Yunus adlı bir erene aittir.” demektedir.

Soykut, Aksaray’ın Ortaköy ilçesine 
bağlı Sarıkaraman köyünü Velâyetname’de 
adı anılan Sarıköy olarak değerlendirmiştir. 
Önceleri Sarıköy olarak adlandırılan köye 
20. asırda Sarıkaraman denilmeye başlan-
dığını söylemiştir. Yaptığı arazi araştırma-
larının sonucunda ise Velâyetname’de adı 
anılan Sivrihisar’ın, Aksaray’ın Güzelyurt 
ilçesine bağlı Sivrihisar köyü olduğu çıkarı-
mında bulunmuştur (Soykut 1982: 64-65).

Yunus Emre’nin destanî hayatına dair 
ilk ve en geniş mâlûmat Uzun Firdevsî’nin 
(ö. 918/1512) yazdığı sanılan Vilâyetnâme-i 
Hacı Bektâş-ı Velî’de yer almaktadır. Bu-
rada sözü edilen Sarıköy, bugün Aksaray 
Ortaköy ilçesine bağlı olan Sarıkaraman 
köyüdür. Buna göre Yûnus Sarıköy’de yaşa-
yan, çiftçilikle geçinen fakir bir kişidir. Önce 
buğday almak üzere Karahöyük’e gider, bir 
süre Hacı Bektâş-ı Velî’nin yanında kalır, 
geri döneceği sırada buğday yerine Hacı 
Bektaş ona “nefes” vermeyi teklif eder, fa-
kat Yunus ısrar edince kendisine dilediği 
kadar buğday verilir. Yunus, Hünkâr Hacı 
Bektaş’ın verdiği buğdayı yükleyip köyüne 
dönmek için yola koyulur. Bir yandan yol 
alırken, bir yandan da düşünür. Köyün alt 
başındaki hamamın yanına gelince, buğda-
yın bir gün tükenip nefesin ise tükenmeye-
ceğini düşünerek geri döner. 
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2- Eskişehir Sivrihisar
Yunus Emre 1240 (Hicri 638) yılında 

Eskişehir’in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçele-
ri arasında kalan -bugün kendi adıyla anı-
lan- Sarıköy’de doğmuş ve yaşlılığının son 
yıllarını Sarıköy’de geçirip 1320 (Hicri 720) 
yılında vefat etmiştir. Yunus Emre hak-
kında malumat veren kaynakların başında 
Vilâyetnâme gelmekte olup bu eser Yunus 
Emre’nin ölümünden yaklaşık 180 yıl sonra 
yazılmıştır. Vilâyetnâme’de onun Sivrihi-
sar’ın Sarıköy’ünde doğduğu, mezarının da 
bu köye yakın bir mevkide bulunduğu kay-
dedilir. Lâmiî, Yûnus’un Kütahya suyunun 
üzerinde bu suyun Sakarya’ya karıştığı yere 
yakın bir mahalde yattığını söyleyerek Vilâ-
yetnâme’ye katılır. Hacı Bektaş-ı Velî Velâ-
yetname‘sinde, Nefahat Tercümesi‘nde, 
Şakâyık Tecümesi‘nde, Kitâb-ı Mevhûb-ı 
Mahbûb‘ta, Ankara Kuyûd-ı Kadîme Arşi-
vi 530 numarada kayıtlı bulunan Kanûnî 
devrine ait defterde ve diğer kaynaklarda 
Yunus’un mezarının Eskişehir’in Sivrihisar 
kazasına bağlı Sarıköy’de olduğu kayıtlıdır. 
“Sivrihisarlı olduğu Bektaşi ananesinde 
açıkça söylenir.” ve Yunus’un “Sivrihisar 
civarında yahut Bolu mülhakatından Sa-
karya-suyu civarındaki karyelerden birinde 
yetişmiş bir Türkmen köylüsüydü ” açık-
laması yapan Köprülü (1991: 265) meza-
rı hakkında ise Lâmii Çelebi’nin Nefahat 
Terceme ve Zeyli’ndeki rivayetini tercih 
ederek, “Yunus’un Porsuk Suyu’nun Sa-
karya’ya karıştığı yerde gömülü olduğunu 
kabul etmekte ve Lamii Çelebi’nin beyan 
ettiği bu yerin Eskişehir-Ankara yolu üze-
rindeki istasyonlardan Sarıköy istasyonun-
daki” Yunus Emre ziyaretgâhını akla yakın 
görmektedir (Köprülü 1991: 278). Fuad 
Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı ve Faruk K. 
Timurtaş Yûnus’un mezarının burada yer 
aldığını kabul ederler. https://islamansiklo-
pedisi.org.tr/yunus-emre

Sarıköy’deki mezarın yakınından de-
miryolu hattı geçtiği için 1946’da yeni bir 
mezar ve çeşme yapılmaya başlanmış, Yu-
nus Emre’nin 6 Mayıs 1946’da açılan naaşı 
1949’da taşınmıştır. 

Kazılarda bulunan iskeletlerden birinin 
üzerinde yapılan incelemeler sonucu iske-
letin 6 asırdan önceye ve 80 yaşında ölmüş 
bir adama ait olduğunu ifade edilmiştir. 
Ankara Etnoğrafya Müzesi Müdür Muavini 

Kemal Güngör başkanlığındaki heyet, 28 
Haziran 1946 tarihinde Yunus Emre’nin 
mezarının nakli sırasında yapılan antropo-
lojik inceleme sonucunda elde edilen bul-
gular rapor ederek bilim dünyasına sunul-
muştur: 

“Yunus Emre’ye ait olduğu söylenen 
bu mezar Ankara-Eskişehir demiryolu hattı 
üzerinde Sarıköy istasyonundan 1300 met-
re mesafede kâin Sarayköy’ün 300 metre 
kadar güney batısındaki mezarlık civarında 
ve Demiryoluna muvazi (hatta 6 metre me-
safede) olarak çamur harçlı ve dere taşla-
rından yapılmış kagir yapı içindedir. Yunus 
Emre zaviye ve türbesi 1337 (1921) Yunan 
işgalinde yanmış olup bu yapı aynı yerde 
sonradan yapılmış ve üzeri sazla kapatılmış 
ise de tren hattı üzerinde olması hasebiyle 
makineden çıkan kıvılcımlarla üzerindeki 
sazlar yanmış olduğundan hâlen yalnız bu 
kaba taş duvar örgüleri ayaktadır. Mezar, 
haricen alelâde (orada bulunabilecek eski 
ve yeni taşlarla) taş ile örtülüdür. Hatta bu 
taşlar arasında Bizans veya Selçuk devrin-
den kalma işlenmiş mermer taş parçaları da 
vardır.”

Komisyon tarafından bir rapor hazırla-
narak, Yunus Emre’nin mezarının burası 
olduğu kayıtlara geçmiştir. 1964’te başla-
yan son mezar yeri inşaatı sırasında kabir-
deki bakiyeler geçici mezara nakledilmiş, 
1970’te bitirilen bir anıt mezarla bugünkü 
yerine getirilmiştir.

3- Karaman
Yunus Emre Türbesi olarak bilinen bu 

mezar Karaman merkez Kirişçi Mahallesin-
de, Yunus Emre Camisinin batı bitişiğinde-
dir. Yunus Emre Camii Avlusunda Yunus 
Emre’ ye ait olduğu iddia edilen bir mezar 
bulunmaktadır. Tamamı kesme taştan ya-
pılmış olup üzeri beşik tonoz örtülüdür. Ba-
tıya bakan yekpare taş kemerli kapısı basık-
tır. İçerisinde; Yunus Emre, Taptuk Emre, 
Yunus Emre’nin oğlu İsmail ve kızına ait 
dört sanduka bulunmaktadır.

Başbakanlık Arşivi’nde 871 sayılı Konya 
Defteri’ndeki 924 (1518) tarihli bir belgede 
Yûnus’un İsmâil adında bir oğlundan söz 
edilerek, “Amma Yerce nâm yeri bu cema-
atten Yûnus Emre, Karamanoğlu İbrâhim 
Bey’den satın almış, elinde mülknâmesi 
vardır. Yûnus Emre fevt olup evlâdına inti-
kal eylemiştir.” kaydı yer almaktadır. 
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Dönmeye karar verdiği köy, Hacı Bektaş 
değildir. Zira o kadar ısrara rağmen buğ-
dayda karar kıldığı ve birkaç yüz metre son-
ra vazgeçtiği düşünülemez. Kafasını topla-
ması ve düşünmesi için mesafe gerekir. 

Vilâyetname’de zikredilen yer Hacı Bek-
taş’ın güneyinde ve buraya 16 km. uzaklık-
ta Gümüşkent (Eski ismi: Salanda) köyüdür. 
Sözü edilen hamam bugün bile durmakta-
dır.”

Yunus, “nefes” almadığına pişman olup 
tekkeye döner ve nasip ister. Durum Hacı 
Bektâş-ı Velî’ye arzedilince o, “Bundan 
sonra olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tap-
duk Emre’ye verdik, varsın nasibini ondan 
alsın” der ve onu Tapduk Emre’ye gönde-
rir. Yûnus da Tapduk Emre’nin yanına varıp 
durumu ona anlatır. Yunus Emre’nin ya-
nında kırk yıl çile doldurduğu Tapduk Emre 
bugün kendi adıyla bilinen Tapduk köyünde 
yatmaktadır. Tapduk köyü, Aksaray’ın 34 
km. kuzeyindedir aynı zamanda Hacı Bek-
taş’a ve Aksaray Sivrihisar’a 41 km uzak-
lıktadır. Yunus’un öküzüne -hâlâ bölgede 
çok sayıda alıç ağacı bulunmaktadır- alıç 
yükleyip Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin yanı-
na, köyü Sarıkaraman’dan kalkıp gitmiştir. 
Bu mesafe düz hatla 34 km’dir. Karaman’ın 
Sulucakaraöyük’e (Hacı Bektaş) mesafesi 

240 km, Eskişehir’deki Sarıköy’ün mesa-
fesi ise 275 km’dir. O devrin imkânlarıyla 
ve kağnı arabasıyla Yunus’un Karaman’dan 
yahut Eskişehir’den Hacı Bektaş’a gitmesi, 
bir ay gibi zamanı gerektirir. Ayrıca dalın-
dan koparıldıktan sonra alıçların tazeliğini 
koruması kurak bir dönemde, bu zaman 
zarfında mümkün değildir.

Beştepe Dağı’nın eteklerindeki köy ile 
Yunus’un makamı (Ziyarettepe) arasında 
25 km uzaklık vardır. İbrahim Hakkı Kon-
yalı, Aksaray Tarihi kitabındaki bir belgede 
geçen “Bu köy, Derviş Tapduk’un evladının 
tasarrufundadır. Ellerinde Karamanoğlu İb-
rahim Bey’in ve Şehzade Cem Çelebi’nin, 
Şehzade Abdullah Çelebi’nin mektupları –
beratları- vardır. Saltukzade Derviş Tapduk 
bu köyde bir zaviye yaptırmıştır.” cümlele-
riyle bu köyün Tapduk Emre’nin yaşadığı 
yer olduğunu ifade etmiştir (Tatcı 1997: 71)

Ayrıca Yunus Emre bir beyitinde 
“Yunus’a Tapduğ u Saltuğ u Barak’tan-

dur nasib
Çün gönülden cûş kıldı ben niçe pinhan 

olam (Tatcı 1997: 56)”
kendi tarikat şeceresini verirken yukarı-

daki belgede geçen Saltukzade Derviş Tap-
duk ile benzemektedir. Belge ve şiir birbiri-
ni desteklemektedir.

 

Allah’ın “Çok ağlayın” emrini okumuşsundur.
Peki, ne diye pişmiş kelle gibi sırıtıp durursun?
                                                  (Hz. Mevlânâ)

AZ GÜL ÇOK AĞLA
Fani dünyaya ten gözüyle bakan nehir misali çağlar,
Olup biteni gönül gözüyle görense az güler çok ağlar.
                                                            (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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Yûnus’un bir şiirinde, “Bunda dahı ver-
din bize oğul u kız çift ü helâl / Ondan dahı 
geçti arzum benim âhım dîdâr için” demesi 
de çoluk çocuğunun bulunduğunu gösterir. 
https://islamansiklopedisi.org.tr/yunus-em-
re

Bu mezarın Yunus Emre’ye ait oldu-
ğunu Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sin-
de “Ve Kirişçibaba Camii’nde Yunus Emre 
hazretlerinin merkadi, Türkice Tasavvuf-
name ebyat ve eş’ari ilahiyatları meşhur-ı 
afaktır.” diyerek 17. asırda, Yunus Emre’nin 
burada yattığından söz etmiştir. Ömer Lüt-
fi Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri adlı 
meşhur makalesinde, “Yunus Emre’nin 
İbrahim Bey’den toprak aldığını” 5 köy ve 
zaviye kurduğunu yazar. Yunus Larende’de 
otururken Karamanoğlu İbrahim Bey’den 
Yerce adlı bir köy satın almıştır (Tatcı 1997: 
74).

Yunus Emre’nin şiirlerinde bahsi ge-
çen 23 yerleşim birimi isminden 20 tane-
sinin şu anda Karaman ili sınırları içerisinde 
bulunan köy, kasaba, ören yeri isimleri ile 
birebir aynı olması Yunus Emre’nin bugün 
Karaman olarak adlandırılan ilin sınırları 
içerisindeki bölgede yaşadığı ve belki de 
orada öldüğü şeklinde yorumlara neden ol-
muştur. 

Kanaate göre Yûnus, Orta Anadolu’da 
Sakarya nehri çevresinde bir yerde doğmuş 
ve Nallıhan’a yakın Emrem Sultan’daki zâ-
viyede Tapduk Emre Dergâhı’nda yaşamış-

tır. Sarıköy’deki arazisini zâviyeye bağışla-
mış, ölümünden bir süre önce Karaman’da 
arazi satın almıştır. https://islamansiklope-
disi.org.tr/yunus-emre

Abdülbaki Gölpınarlı Karaman’da Ki-
rişçi Baba mahallesinde bulunan ve Kirişçi 
adıyla anılan Yunus Emre Cami Şerifi ve 
zaviyesinin, Şeyh Hüseynoğlu Kirişçi Baba 
tarafından cami ve zaviye olarak yapıldığı-
nı, vakfiyesi bulunamamakla beraber Os-
manoğullarından önceki devre ait olan bu 
yapının, birçok vakfiyelerde anıldığı ve za-
viyenin, Halvetîlere ait olduğunun anlaşıl-
dığını ifade etmiştir. 

Bu türbede bulunan birinci kabir, cami 
ve zaviyeyi yaptıran Şeyh Hüseynoğlu Ki-
rişçi Baba’nındır. İkinci kabir, Kirişçi Baba 
Tekkesi şeyhi, Karamanlı şair Kâtipzâde 
Yunus’un kabridir ki, halk bu zatı, Yunus 
Emre diye tanımıştır. Hâlbuki Konya’da al-
tıncı vakıf defterinin 493. sahifesinde, Kon-
ya Kadısı Mehmedoğlu Şeyh Hasan Nesip 
tarafından Hicrî 918’de (1512-1513) yazı-
lan ve Karaman soyundan Nasuh Beyoğlu 
Pir Ahmed’e ait olan vakfiyede bulunan 
“Şeyh Yunus Baba-al-ma’rûf Postnişîn-i 
Kirişçi Baba” biçimindeki imza da tanıklar 
arasındadır. Bu bilgiye göre, Kirişçi Baba 
Tekkesi şeyhi, Kâtipzâde Yunus, halk tara-
fından Yunus Emre olarak kabul edilince, 
buradaki üçüncü kabir de Tapduk Emre’nin 
kabri sayılmıştır. Dördüncü kabrin kime ait 
olduğu bilinmemektedir.”
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Doğduğu yerin kaynaklarda “Sarıköy” 
olarak geçmesi, sarı sıfatıyla köyünün ad-
landırılması Eskişehir’deki makamı ön pla-
na çıkarırken hayvanının sırtına alıç yükle-
yip öncesinde buğday sonrasında himmet 
almaya gittiği yerin Hacıbektaş (Suluca Ka-
rahöyük) olması yakın yer olan Aksaray ih-
timalini arttırmaktadır. Bulunan kaynaklar-
da Yunus Emre’nin uzun bir ömür yaşadığı, 
son dönemlerde Karaman beyinden toprak 
satın alarak ailesiyle Karaman’a yerleştiği 
bilgilerinin olması onun Karaman’da met-
fun olduğunu düşündürmektedir.

Yunus Emre şiirlerinden ve bazı bilgi-
lerden anlaşıldığına göre Hacı Bektaş Veli, 
Mevlana, Ahmet Fakih, Geyikli Baba, Seydi 
Balım/ Balım Sultan ile aynı dönemde ya-
şamış ve tanışmıştır. Konya’da bulunduğu 
“Konya minarelerinden” bahseden bir şi-
irinden anlaşılmaktadır. Öğrenim hayatı 
genellikle Konya’da geçmiş olmalıdır (Ka-
rahan 1998: 167-168). Yunus Emre “Geze-
rim Rûm’ıla Şam’ı Yukarı illeri kamu” dize-
sinden hareketle şehir şehir güneyi, bütün 
Yukarı illeri (Azerbaycan’ı), Rum’u yani 
Anadolu’yu gezdiğini beyan etmiştir.

Hocası Taptuk Emre ve onun kabri dü-
şünülünce Afyon ve Manisa şehirleri de 
Yunus Emre’nin makamları arasına katıl-
maktadır. Bu yerlere -bir ihtimal- başka 
Yunusların kabrinin eklenmesiyle pek çok 
Yunus Emre makamına rastlamaktayız. 
Yunus Emre’nin şiirlerine benzeyen, onun 
gibi olmak isteyen başka şairlerin de Yu-
nus mahlasını kullanması şiirlerle birlikte 
Yunusların da birbirine karışmasına neden 

olmuştur. Bu belirsizlik içerisinde biz Yunus 
Emre’yi sevmeye, şiirlerini okumaya, ilahi-
lerini dinlemeye devam edeceğiz.

Fuad Köprülü’nün başlattığı Yunus 
Emre araştırmalarıyla birlikte Anadolu’nun 
çeşitli yerlerindeki mezarlardan hangisinin 
Yunus Emre’nin gerçek mezarı olduğu id-
diası zaman zaman tartışmalara neden olsa 
da bu kadar çok makam olması Yunus Em-
re’nin halkın gönlünde yer edinip çok sevil-
diğini ispatlamaktadır.
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 Bu yüzden diyor İrfan abi; ne kadar uğ-
raşsam da hakkını ödeyemem…

Fırında işler belli bir nizam üzere sürüyor. 
Önceleri daha çok satışta görevliyken şimdi 
köseğiyle ateşi karıştırıp gerekliyse odun atı-
yor, elimde kürekle fırının başında pişen ek-
mekleri bekliyor hatta un çuvallarını taşıma 
ve hamur yoğrulurken suyu açıp kapama işi-
nin yanında ekmek yapımına bile giriyorum. 
Tabii Sırrı Usta’ya kendimi beğendirmem 
neredeyse imkânsız. Her yaptığımda mu-
hakkak bir kusur buluyor. Tamam, olmuş, 
aferin -ya da en azından olacak- gibi sözler 
bu adamın lügatinde yok sanki. Allah’tan İr-
fan abi halden anlıyor da yalnız kaldığımızda 
beğendiği işleri takdir etmeyi, olmayanları 
ise elinden geldiğince yumuşak bir şekilde 
dile getirerek yol göstermeyi biliyor.

Fırıncılık işi bana göre değil sanırım. Bu-
nun Sırrı Usta’nın ters bir adam olmasıyla 
ilgisi yok. Ne biliyim hani şu yeni söylemlere 
göre gelecekte kendimi bir fırının başında 
kürek sallarken, hamur yoğururken, grama-
jı ayarlarken ya da ekmek yaparken hayal 
edemiyorum.  Bu işi hemen bırakmayışımın 
sebebi ise evdekilerin nezdinde maymun iş-
tahlı olarak görülme endişesinin yanında ke-
sin bir karara varmazdan evvel bir süre daha 
şans vermek isteyişimden kaynaklanıyor.  

Bizim Sırrı Usta’ya hac yolu göründü. 
Yıllar önce başvurduğu halde bir türlü nasip 
olmamış. Ancak nihayet bu yıl adının kura-

da çıktığı kendisine haber verilince yüzünde 
parçalı bulutlu gökyüzünü güneşin bir anlık 
yalayıp geçmesi gibi bir sevinç ve mutluluk 
belirip kayboldu.

 Kırış kırış yanağında seğirmeğe benzer 
bir gülümseme oraya ait olmadığının bilin-
cinde utanarak gelip geçti. Vakit kaybetme-
den hazırlığa girişti. Dükkân komşusu Terzi 
Hüsnü amcaya keten kumaştan bir takım 
diktirdi. Küçük sporcu çantasından bozma 
bavuluna iç çamaşırı, birkaç çift çorap, hav-
lu, sürekli kullandığı kalp, tansiyon, mide 
ilaçları ve bir kutu aspirin, seccade, tespih, 
takke hem ihram kemeri hem de cüzdan 
vazifesi gören uzunca bir kuşak ve kâğıt pe-
çeteleri özenle yerleştirdi. Günü gelince dük-
kân komşularıyla teker teker helalleşti.  İrfan 
abi onu bir taksiyle hava alanına götürdü ve 
uğurladı. 

 Bununla da kalmayıp o hacdan dönün-
ceye kadar fırının bütün işlerini üstüne aldı. 
Uncunun parasını ödedi. Yakacak odun teda-
rik etti.  Faturaları yatırdı. Her gün daha gü-
neş doğmadan gelip dükkânı açtı. Süpürüp 
sildi, hamuru yoğurdu, tam ayarında ve aynı 
saatte sıcacık ekmekleri raflara dizdi. Bana 
da bildiklerini öğretmeye devam etti. Ayrıca 
ustanın hasta karısına baktı. 

Yemeğini yedirdi, evini temizledi. Hasılı 
bir gün bile ustanın yokluğunu hissettirme-
di. Nihayet sayılı gün bitti ve Sırrı Usta kutsal 
topraklardaki vazifesini eda edip geri döndü.
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Bu eski fırında çalışmak kimin fikriydi? 
Ah, biliyorum anacığımın! Bir meslek 
öğrensin, zamanını üç kuruş için boşu 

boşuna geçirmesin deyince bizim peder de 
gidip Sırrı Usta’yla konuştu ve hop! Ertesi 
gün saat sabahın beşinde buradaydım. 

Eski bir ekmek fırını; o kadar ki açıldı-
ğında daha babam bile dünyada değilmiş! 
Çocukluğumda -yani birkaç yıl evvel- hafta 
sonları kara simit ve yağ somunu almak için 
gelirdim buraya. Bazen de unu kendimizden 
verip çıktığı kadar kışlık somun yaptırırdık. 
İlk geldiğinde sıcak sıcak hamur olmasın 
diye arka odaya açılmış sofra örtülerinin üs-
tüne sıralanırdı bu somunlar. Hakkını ver-
mek gerek geldiği hafta oldukça lezzetli de 
olurdu. Hele de sabahları sobanın üstünde 
ısıtıp arasına tereyağı sürünce tadına doyum 
olmazdı. Öte yandan zaman ilerledikçe sert-
leşen somunları bitirmek bir hayli zorlaşırdı 
ki onlar bitmeden taze ekmek kesinlikle alın-
madığından sofrada ekmek tüketim endek-
simiz bu iki gerçeklik arasında gidip gelirdi. 

Fırının kapağı açılıp kapandıkça müthiş 
bir hararet ortamın mevcut sıcaklığına rah-
met okutuyor. Her defasında dışarı çıkmak 
için fırsat kollayan bir canavar gibi derinler-
de alevlerin çatallaşan dili insanın boynunu, 
yüzünü, kollarını hülasa açıkta kalan yerle-
rini yalıyor; adeta ağzının, burun delikleri-
nin içindeki son nemliliği de kurutup içini 
dışını buharlaştırıyor. Su; su, Allah’ım bu su 
da olmasa! Ancak yaşlı ustanın gözü sürekli 
üstümde. Testiye her uzanışımda ters ters 
bakıp cık cık çekiyor. 

Su içmenin suç olduğunu bilmezdim. 
İnsan nelerle karşılaşıyor! Anacığımın; “ana 
kucağına, baba ocağına benzemez” deyi-
şindeki maksadı şimdi daha iyi anlıyorum. 
Mahalle çeşmesine gitmeye üşendiğimden 
anacığım üstelemez boş bidonları, şişeleri 
pazar arabasına yığar kendisi doldururdu. 
Ona rağmen içtiğim suya karışıldığı hiç ol-
mamıştır.

 Fakat burada öyle mi? Ustadan çeşme-
ye gitmek için izin almak bile başlı başına bir 
dert. “Gene ne zaman bitirdiniz” diye başla-
yan nutuklar ağzı köpürüp gözleri dönmeye 

başladığında ayyuka çıkıyor; nefesi daral-
maya ve iflah olmaz öksürük nöbetlerinden 
birine tutuluncaya kadar sürüyor. Bunu 
teklife cesaret etmek için Kalfa İrfan abi ya 
da benim susuzluğun son haddine dayan-
mamız gerekir ki yukarıda tafsilatını verdi-
ğim sebeplerden ötürü bunun için öyle çok 
beklememize de gerek yoktur.  Çoğu zaman 
birbirimize bakıyor kendini meydana atacak 
cengâver bekleyişinde birbirimizi süzüyor; 
birazdan başlayacak takazaya hazırlanarak 
derin bir nefesten sonra infazı onaylanan bir 
idam mahkûmu gibi teslim oluyoruz. Genel-
likle sözsüz bir anlaşmaya göre belirlenmiş 
sıraya riayet ediyor ve ortaklaşa işiteceğimiz 
zılgıta rıza gösteriyoruz.  

Aslına bakarsanız Sırrı Usta kötü bir in-
san değildir. Fakat yetiştiği çağ, muhit ve 
koşullar onu böyle ters, asabi ve memnu-
niyetsiz yapmış. Günlük yoğrulan hamur 
tükenince dinlenmek için fırına bitişik iki 
odalı evine çekilir. Bu sıra İrfan abi eski hal-
lerinden bahisle sert görünüşünün ardında 
altın gibi bir kalbi olduğunu, sonradan böy-
le huysuz ve geçimsiz bir ihtiyara dönüştü-
ğünü anlatıyor. Buna sebep ise tek evladını 
kaybetmiş olmasıymış. Zavallı karısı çocuğu-
nun acısına dayanamayıp aklını oynatır gibi 
olmuş. Sırrı Usta da işte bir yandan fırının ve 
evin işleri bir yandan eşinin bakımı derken 
bu hale gelmiş.

İrfan abi buraya geldiğinde benden daha 
küçükmüş. Üç ay arayla hem anasını hem 
babasını kaybedince iki kardeşiyle beraber 
bakımlarını üstlenen amcası onu uzaktan 
akrabaları olan Sırrı Usta’ya getirip o malum 
cümleyi kurmuş: “Eti senin, kemiği benim.” 
İşte o gün bugündür burada çalışıyor, ekmek 
parası kazanıyor, kardeşlerinin okul masra-
fına destek oluyormuş. O yıllarda Sırrı Usta 
onu kendi çocuğundan ayırt etmemiş. Sahip 
çıkmış, kol kanat germiş.  Bildiği her şeyi İr-
fan abiye o öğretmiş.

FIRIN KAPAĞI

FATMA 
TUTAK
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İkimiz de oraların havasını teneffüs etme-
nin ustaya iyi geleceğini, huysuzluk etmekten 
vazgeçip en azından bir parça da olsa yumu-
şayacağını düşünüyorduk. Ama durumun tam 
tersi olduğunu anlamakta gecikmedik. Sırrı 
Usta yokluğunda tüm işlerin tıkır tıkır yürüdü-
ğünü, hiçbir aksaklık olmadığını ya görmüyor 
ya da görmezden geliyordu. Küçücük mesele-
leri büyütüp hakarete varan sözleri birbiri ardı-
na sıralıyordu. Yüzü sanki eskisine göre daha 
katı, delici bakışlarındaki oklar daha acımasız 
ve sözleri daha acıtıcıydı. Sabahtan akşama ka-
dar hemen her şeyden biteviye şikâyet ediyor, 
neredeyse yaşlılığın vücuduna musallat ettiği 
ağrılardan bile bizi sorumlu tutuyordu. 

O gün dükkân komşuları ve esnaf arkadaş-
ları toplanıp ustaya hoş geldin, mübarek olsun 
ziyaretine geldi. Fırının önüne hasır tabureleri 
dizdim. Adamlar oturduktan sonra ustanın ku-
lağına eğilip çay söyleyeyim mi diye sordum. 
Dünyanın en abuk sorusunu sormuşum gibi 
yüzüme bakıp; “bu adamlar buraya çay içmeye 
mi geldi? Fesuphanallah!” diye bağırdı. Yerin 
dibine geçtim. Yüzüm yerde içeri girdim. Ha-
murun başında ter döken İrfan abi bana fırını 
işaret etti. Bu pişmekte olan ekmekleri kontrol 
et demekti. Küreği elime aldım ve tam da bu 
anda ağzından ateşler saçan bir ejderhayı an-
dıran kara fırının başına geçtim.

 Gelenlerle biraz hoşbeş ettikten sonra usta 
içeri girdi ve fırının arka tarafında daha çok ar-
diye olarak kullanılan dar bölmeye geçti. Hac-
dan dönerken getirdiği birkaç kilo hurma ile bir 
bidon zemzem suyu da orada duruyordu. Az 
sonra bir elinde küçük zemzem bardaklarını 
dizdiği tepsi bir elinde tabanında ancak birkaç 
bardağı doldurabilecek kadar su kalmış zem-
zem bidonuyla ardiyeden çıktı. 

Bidonu bize doğru sallayarak; “bari bunu 
içmeyeydiniz ulan! Arkadaş ne boğaz varmış 
sizde de be?  Hurmanın başına vardım kutu-
nun tabanında üç beş tane ya var ya yok. Bidon 
desen bomboş! Şimdi ben bu millete ne ikram 
edeceğim?” 

İrfan abiye baktım elindeki hamuru bir 
anda bıraktı. Ben kekeleyerek; “döndüğünden 
beri onca insan geldi gitti usta, hurma tükendi 
haliyle, zemzemi de biz içmedik, valla; değil 
mi İrfan abi sen de bir şey söylesene!”  İrfan 
abi donmuş vaziyette bir süre ustanın elindeki 
bidona sabitlediği gözlerini yere indirdi. Başın-
dan bonesini, üzerinden önlüğünü çıkardı ve 
sessizce tezgâhın üzerine bıraktı. 

Ağır adımlarla dükkândan çıktı gitti. 

Ertesi sabah fırına geldiğimde Sırrı Usta 
asık suratıyla -hatta bu surat bana biraz da 
eğrilmiş göründü- hamur teknesinin başın-
daydı. İrfan abi hâlâ ortalarda yoktu.  Tezgâhın 
arkasına geçtiğimde karşı duvarda o güne dek 
görmediğim bir levha dikkatimi çekti. Gayet 
sade, dikdörtgen çerçevenin içinde Arapça 
harflerle yazılmış bir dörtlük vardı. Yan gözle 
Sırrı Usta’ya baktım. Levhadan haberi yok gibi 
görünüyordu. Hamuru yoğurduktan sonra 
dinlendirmek için bezelere ayırdı. Bu anda bir 
şey arar gibi etrafına bakındı. Hamurların üzeri 
kurumasın diye örttüğü bezi aradığını anladım. 
Almak için ardiyeye gitmek üzereydim ki beni 
durdurdu ve eliyle fırını işaret etti. Kendisi de 
bezi almaya arka tarafa geçti. Ben fırında pişen 
çıtır simitleri çıkartıp tezgâhın üstüne dizmeye 
koyuldum. Birazdan elinde zemzem bidonuyla 
ardiyenin kapısında göründü. “Bu meretin ta-
banı delikmiş olanca su betona akmış iyi mi? 
Her yerin ıslandığı yetmezmiş gibi canım mü-
barek su da boşa gitti.” Dedikten sonra hiçbir 
şey olmamış sanki bizi boşu boşuna suçlama-
mış gibi söylenmeye devam etti. “Bu İrfan da 
nerede kaldı; kim temizleyecek şimdi burala-
rı?”

Birkaç dakika geçmeden her sabah bi-
zim fırından simit alıp seyyar arabasına yer-
leştirdikten sonra iki sokak ötedeki ilkokulun 
önünde satmaya götüren yaşlı amca geldi. Ben 
simitleri sayarken o içeri girdi ve duvardaki 
levhayı gördü. Gözlerini kısarak ve içinden he-
celeyerek yazıyı çözmeye çalışıyordu. Sırrı Usta 
küçümseyen ses tonuyla seslendi: “Bak bak, 
İyi bak; belki okursun!” Adam dikkat kesilmiş 
bakışlarını bir anda Sırrı Usta’ya çevirdi. “Bu 
levha daha önce yoktu değil mi?” 

Ben araya girdim ve “yoktu” dedim.  Peki 
kim astı? Ustayla birbirimize bakıştık. Belli ki o 
asmamıştı. O halde geriye bir tek kişi kalıyor-
du. Adam yan yan Sırrı Usta’yı süzdü. Şaşma-
malı; böyle şeylerden ne anlarsın sen? Usta bu 
kez azarlar bir tonda adama çıkıştı: “Sen çok 
anlıyorsun ya!” 

-Anlarım tabii, ne o beğenemedin mi?
-Hıh, anlarmış; oku o haldeki biz de duya-

lım ne anladığını!
Adam omuzlarını dikleştirip birkaç kez 

öksürerek sesine ciddi bir ton verdikten sonra 
okumaya başladı:

Ak sakallı bir hoca
Hiç bilmemiş hâl nice
Emek vermesin hacca
Bir gönül yıkar ise
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GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30 
YÜKSEK PRİM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 1360 Ada, 2 Parsel, Zemin kat 2 
Bağımsız Bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz; Kuzey-Batı cepheli meskenin net alanı toplam 
137,48 m² dir. Kat mülkiyeti vardır. Taşınmaz 07.05.2013-8/12 tarih ve sayı ile inşaatına müsaade 
edilmiştir. Satış konusu taşınmaz, ter dublekstir. Taşınmazın normal katında; salon, oturma odası, hol, 
antre, mutfak, banyo, giyinme odası, lavabo ve wc ile bir adet balkondan oluşmaktadır. Ters dubleks 
katında ise, üç oda, hol ve duş yeri bulunmaktadır. Islak hacim ve antre-hol tabanları seramik, oda 
tabanları laminat parke kaplamadır. Antre, oturma odası ve salon duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. 
Islak hacim tavanlarında asma tavan bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panel kapı, 
balkon kapıları ve pencereler ısıcam sistemli PVC doğramadır. Mutfakta mermer tezgâhı ile, altında 
ve üstünde mutfak dolapları ve alt-üst dolaplar arasında dekoratif seramik vardır. Banyo, Wc-Hilton 
Lavabo duvarları tavana kadar fayans kaplamadır. Banyoda duşa kabin, Hilton lavabo ve klozet vardır. 
Merdiven altı ahşap lambri ile kapatılarak depo oluşturulmuştur. Balkonlar cam kapama ile kapatılmıştır. 
Pencerelerde demir korkuluk vardır. Elektrik, su ve doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Bireysel ısınma 
ve doğalgazlıdır. Ana taşınmazın dış duvar yüzeyleri tuğla örgü, harç sıvalı ve üzeri boyalıdır. Çatısı 
ahşap kiremit örtü olup, yatay ve dikey yağmur suyu olukları mevcuttur. Ana taşınmazın bahçe giriş 
kapısı demir doğrama ve bina giriş kapısı alüminyum doğramadır. Merdiven basamakları, süpürgelikler 
ve sahanlıklar mermer, korkulukları alüminyum doğrama korkuluktur.
Adresi  : Alavardı Mah, Türkistan Sok, Dolunay Apt, No:9/2 Meram/ KONYA
Yüzölçümü : 137,48 m2
Arsa Payı : 8/70
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 3 Kat İ. Ayrık Mesken sahası içerisinde yer almaktadır. 
Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parseli konumundadır.
Kıymeti  : 340.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 25/08/2021 günü 09:50 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 22/09/2021 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Müzayede Salonu Karatay Konya
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2021/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1405110
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‘Hemşerilerimizle yeniden buluşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz’
Selçuklu Belediyesi’ne bağlı 

tesisler Cumhurbaşkanlığı’nın ya-
yınladığı 1 Temmuz normalleşme 
genelgesi ile birlikte ilçe sakinlerine 
kapılarını açtı.

Tüm dünyayı sarsan ve günlük 
yaşam kurallarını yeniden belirle-
yen Covid 19 pandemisi, ülkemiz-
de uygulanan tedbirler ve başarıyla 
yürütülen aşı çalışmasının ardın-
dan meyvelerini vermeye başladı 
ve Cumhurbaşkanlığı’nın yayınla-
dığı 1 Temmuz genelgesi ile bir-
likte tüm ülke normale döndü. Bu 
kapsamda Selçuklu Belediyesi de 
kısıtlamaları kaldırarak ilçe sakinle-
rine sunduğu hizmetlerin kapılarını 
yeniden açtı.

Genelge ile kaldırılan yasaklar 
sonrasında Selçuklu Belediyesi’ne 
ait Tropikal Kelebek Bahçesi, Çi-
çek Bahçesi, Sille Baraj Parkı, Şe-
hit Savcı Hakan Kılıç ve Rahmet 

Ormanları Parkları, spor salonları, 
spor okulları havuz ve fitnessler, 
evde yaşlı bakım hizmetleri, am-
bulans hizmeti,taziye çadırı, hasta 
nakil araçları, Talha Bayrakçı Genç-
lik Merkezi, kütüphaneler, Sanat 
Tasarım Atölyesi,Sille Tabiat Okulu 
ve daha bir çok hizmet vatandaş-
larla yeniden buluştu.

Ayrıca sağlıklı yaşam için ilçe 
sakinlerine uzman eğitmenler eşli-
ğinde hizmet veren havuz, fitness, 
yüzme imkanlarının sunulduğu 
spor salonlarında seans süreleri 
50 dakikaya çıkarılarak hazır hale 
getirildi. Sosyal Destek Müdürlüğü 
tarafından pandemi sebebiyle dur-
durulan ambulans hizmeti mesai 
saati içerisinde yatalak hasta şartı 
olması kaydıyla yeniden hizmete 
sunuldu.

Normalleşmenin başlamasının 
ardından hemşehrileriyle yeniden 

bir araya gelebilecek olmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Cumhurbaşkanımı-
zın imzasıyla 1 Temmuz itibariyle 
yürürlüğe koyduğu normalleşme 
genelgesi ile uyguladığımız kısıtla-
maları kaldırdık. 

Hemşehrilerimizle gönül bağ-
larımızı koparmadan uzunca bir 
süredir ayrı kaldık ve artık bek-

lediğimiz, özlediğimiz zamanlara 
geldik. Pandemi başlangıcından 
bu yana her alanda salgının yayıl-
masını durdurmak için mücade-
lemizi sürdürdük bunu yaparken 
hemşehrilerimizin yaşam kalitesini 
artıran birçok hizmetimizi üzülerek 
de olsa durdurmak zorunda kaldık 
ancak devletimizin kararlı mücade-
lesi sonuçlarını vermeye başladı ve 
şimdi özlediğimiz günlere yeniden 
kavuşuyoruz. Her ne kadar salgın 
sürecinde sona yaklaşsak da ülke-
mizden ve dünyamızdan bu illet ta-
mamen yok olana kadar tedbirli ve 
dikkatli olmamızda maske,mesafe 
ve hijyen kurallarına uymamızda 
fayda var. Ben tüm hemşehrileri-
mizi sunduğumuz hizmetlerden 
faydalanmak üzere tesislerimize 
davet ediyorum ve hepsine sağlıklı 
günler diliyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Son 3 yılda asgari ücrete oransal olarak toplam yüzde 62,63 zam yapılsa da, ana kalem ürünlere gelen zamlar, maaş zamlarını eritmiş 
durumda. Gelir-gider tablosuna bakıldığı zaman rakamlar, vatandaşların alım gücünün günden güne düştüğünün açık göstergesi

Alım gücü düşüyor!

Son birkaç yıldır ekonomide ya-
şanan sorunlar, pandemiyle birlikte 
daha da arttı. Alınan tüm önlemlere 
rağmen enflasyon istenilen seviye-
lere getirilemedi. Tüketicinin kul-
landığı ana kalem ürünlere maliyet 
artışlarına bağlı olarak son 3 yılda 
büyük oranda artış gösterdi. Sade-
ce elektrik fiyatlarına son 3,5 yılda 
yüzde 122 oranında zam yapıldı. 
Elektrik fiyatlarına doğalgaz, seb-
ze-meyve, kira artışları gibi zorunlu 
masraflar da eklenince, aylık gider-
ler can yakıyor. Son 3 yılda asgari 
ücrete oransal olarak toplam yüzde 
62,63 zam yapılsa da, ana kalem 
ürünlere gelen zamlar, maaş zam-
larını eritmiş durumda. Her geçen 
gün hayat pahalılığına bağlı olarak 
geçim sıkıntısı çeken vatandaş ise 
zamların devam etmesinden endişe 
ediyor. 

ELEKTRİĞE YÜZDE 15 ZAM!
Son birkaç yıldır gelen zamlar, 

vatandaşların alım gücünü günden 
güne düşürüyor. Son olarak elekt-
rik fiyatlarına gelen zam, şok etkisi 
yarattı. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına 
göre, elektrik üretiminde oluşan 
maliyet artışları nedeniyle tarifeler-
de değişikliğe gidildi. 1 Temmuz'dan 
itibaren geçerli olmak üzere elektrik 
fiyatlarında tüm abone grupları için 
yüzde 15 oranında artış yapıldı. Ya-
pılan zamla birlikte mesken abone-
lerince 100 kilovatsaat elektrik ener-
jisi için vergi ve fonlar dahil 91,56 
TL ödenecek. Yeni zamla, elektrik 
fiyatları son 3,5 yılda yüzde 122 
zamlanmış oldu.

DOĞALGAZA DA ZAM YAPILDI
Elektriğin ardından, doğalgaz fi-

yatlarına da zam yapıldı. Zam oranı, 
konut aboneleri tarifesine yüzde 12, 
sanayi grubu tarifesine yüzde 20, 
elektrik üretim santralleri tarifesine 
ise yüzde 20,2 oldu.

DEMİR FİYATLARI CAN YAKIYOR 
Son birkaç yılda artan diğer 

ürünlere bakıldığı zaman, inşaat 
sektörünün temel malzemelerinden 
biri olan demir, yüzde 100’den fazla 
artış gösterdi. 2019 yılında demirin 
ton fiyatı 3,100 TL iken bugün de-
mir fiyatları 7,300-7,400 TL arasın-
da değişkenlik gösteriyor. Sektörün 
diğer kalemlerindeki artış da göz 
önüne alındığında, inşaat sektörü-
nün artan bu girdi maliyetleri, konut 
fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bu 
durum vatandaşların konut alım gü-
cünü düşürüyor. 

ALTIN FİYATLARI 
Son birkaç yıldır fiyatı artan 

önemli etmenlerden biri de altın. 
2019 yılının Temmuz-Ağustos ayla-
rında gram altın 274 TL civarlarında 

seyrederken, çeyrek altın 450 TL 
civarında ve Cumhuriyet altını bin 
839 TL civarlarında işlem görüyor-
du. Ancak bugünlerde altın fiyatla-
rına bakıldığında gram altın 496,25 
TL civarlarında, çeyrek altın 785,34 
TL seviyelerinde, Cumhuriyet altını 
ise 3.255,00 TL seviyelerinde sey-
rediyor. Altındaki bu yükseliş, parası 
olan için iyi bir yatırım aracı olurken, 
düğün yapacak aileleri ise olumsuz 
etkiliyor. 

KONUT FİYATLARI
İnşaat malzemelerindeki girdi 

fiyatlarının artmasıyla artan konut 
fiyatları, vatandaşların ev almaları-
nın önüne geçmiş durumda. Yapılan 
hesaplamalara göre bu yılın Mart ayı 
itibarıyla Konya’da en çok ev satışı 
yapılan Selçuklu İlçesi’nde satılık 
daire fiyatları son bir yılda yüzde 
28,2 oranında artış gösterdi. Meram 
İlçesi’nde konut fiyatları son bir yılda 
yüzde 25,6 artış sağlarken, Kara-
tay’da ev fiyatları bir yıllık süreçte 
yüzde 31,7 oranında artış sağladı. 
Bu durum, ortalama bir ev alacak 
ailelerin ev alma hayalini öteliyor. 

KİRALAR DA UÇTU!
Konut fiyatları artarken, kiralar 

da sabit kalmadı. Son 3 yılda Kon-
ya’da konut kiraları büyük artışlar 
gösteriyor. 3 yıl önce ortalama bir 
konut kiraları 800-1100 TL arasında 
değişirken, bugün ortalama bir ko-
nutun kirası 1200 TL’den başlıyor. 
Bu durum özellikle asgari ücretle 
geçinmek zorunda kalan bir ailenin 
gelirinin neredeyse 3’te 1’inin sade-
ce kiraya gitmesine neden oluyor. 

MEYVE-SEBZE FİYATLARI
Son 2 yılda çarşı-pazarda da du-

rum çok farklı değil. Birçok kalem 
ana tüketim ürünlerinin fiyatlarında 

artışlar yaşandı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Adnan Menderes Hali’nin 
2019 ve 2021 fiyat listelerinden der-
lenen bilgilere göre, bazı ürünlerdeki 
fiyat değişimleri şöyle; 2019 yılı Ha-
ziran ayında cin biberin fiyatı en dü-
şük 3 TL, en yüksek 6 TL iken, 2021 
yılı güncel fiyatlara göre cin biber en 
düşük 3 TL, en yüksek 6,5 TL oldu. 
2019 yılı Haziran ayında dolmalık 
biber en düşük 2 TL, en yüksek 4 TL 
iken, 2021 yılı güncel fiyatlara göre 
dolmalık biber en düşük 1,5 TL, en 
yüksek 4 TL oldu. 2019 yılı Haziran 
ayında domates en düşük 0,50 ku-
ruş, en yüksek 2 TL iken 2021 yılı 
güncel fiyatlara göre en düşük 1,80 
TL, en yüksek 4,50 TL oldu. 2019 
yılı Haziran ayında fasulye en düşük 
2,6 TL, en yüksek 6 TL iken 2021 
yılı güncel fiyatlara göre en düşük 3 
TL, en yüksek 6,5 TL oldu. 2019 yılı 
Haziran ayında marul en düşük 0,50 
kuruş, en yüksek 1,20 TL iken, 2021 
yılı güncel fiyatlara göre en düşük 1 
TL, en yüksek 2,50 TL oldu. 2019 
yılı Haziran ayında salatalık en dü-
şük 0,50 kuruş, en yüksek 1,20 TL 
iken, 2021 yılı güncel fiyatlara göre 
en düşük 0,70 kuruş, en yüksek 2 
TL oldu. 2019 yılı Haziran ayında 
sarımsak (kuru) en düşük fiyatı 7 TL, 
en yüksek fiyatı 15 TL iken, 2021 
yılı güncel fiyatlara göre en düşük 
8 TL, en yüksek 15 TL oldu. 2019 
yılı Haziran ayında çilek en düşük 
5 TL, en yüksek 10 TL iken, 2021 
yılı güncel fiyatlara göre en düşük 9 
TL, en yüksek 15 TL oldu. 2019 yılı 
Haziran ayında elma en düşük 1 TL, 
en yüksek 4 TL iken, 2021 yılı gün-
cel fiyatlara göre en düşük 2 TL, en 
yüksek 5 TL oldu. 2019 yılı Haziran 
ayında erik en düşük 2 TL, en yük-

sek 6 TL iken, 2021 yılı güncel fiyat-
lara göre en düşük 3 TL, en yüksek 
7 TL oldu. 2019 yılı Haziran ayında 
en düşük karpuz fiyatı 0,30 kuruş, 
en yüksek 0,90 kuruş iken, 2021 yılı 
güncel fiyatlara göre en düşük 0,50 
kuruş, en yüksek 1,5 TL oldu. 2019 
yılı Haziran ayında en düşük kiraz 
3 TL, en yüksek 7 TL iken 2021 yılı 
güncel fiyatlara göre en düşük 5 TL, 
en yüksek 15 TL oldu. 

ASGARİ ÜCRET ZAMLARI 
Diğer taraftan, asgari ücrete son 

3 yılda yapılan zamlar, son 20 yıla 
bakıldığında oransal olarak iyi du-
rumda olsa da, zorunlu giderlerde 
yapılan zamlarla asgari ücret artış-
ları erimiş durumda. 2019 yılında 
yüzde 26.5 oranında zamlanan as-
gari ücret, 417 TL artmış oldu. Buna 
göre 2019 yılında asgari ücret brüt 
2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL oldu. 
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 
943 lira, net 2 bin 324 lira 70 ku-
ruş olarak açıklandı. Böylece asgari 
ücret 2020 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 15,03 oranında artmış 
oldu. 2021 yılında ise asgari ücret 
net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. 
Buna göre asgari ücret geçen yıla 
göre 500 lira artarken, oransal ola-
rak bir önceki yıla göre yüzde 21,56 
oranında yükselmiş oldu. Son 3 yılın 
asgari ücret zamları düşünüldüğün-
de, oransal olarak toplamda yüzde 
62,63 zam yapılmış oldu. Ancak, 
tüketim mallarına yapılan zamların 
tümü düşünüldüğünde, asgari üc-
rete yapılan son 3 yıllık zamlar, gi-
derlere yapılan zamların gerisinde 
kaldı. Tüm bu rakamlar, Türkiye’de 
vatandaşların alım gücünün günden 
güne düştüğünü gösteriyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

CHP Konya, Mustafa 
Üstündağ’ı unutmadı

Silah kaçakçılığı 
iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Eski Milli Eğitim Bakanı ve 
CHP Konya Eski Milletvekili Mus-
tafa Üstündağ unutulmadı. Üs-
tündağ, ölümünün 38. Yıl dönü-
münde Üçler Mezarlığındaki kabri 
başında dualarla anıldı.

CHP Konya Eski Milletvekili ve 
Milli Eğitim Bakanlarından Musta-
fa Üstündağ, Üçler Mezarlığındaki 
kabri başında ölümünün 38. Yı-
lında dualarla anıldı. Üstündağ’ın 
mezarı başındaki anma progra-
mına; CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, Konya Milletvekili Abdül-
latif Şener, il yönetim kurulu üye-
leri, ilçe başkanları, Üstündağ ailesi 
ve partililer katıldı.

Anma programında konuşan 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
Üstündağ’ın Konya’ya ve ülkemize 
büyük hizmetleri olduğunu be-
lirterek, “Eski Milli Eğitim Bakanı 
ve partimiz CHP Genel Sekreteri, 
Konya Milletvekili görevlerini ya-
pan büyük devlet adamı Mustafa 
Üstündağ’ı ölümünün 38. Yılında 
özlem ve minnetle mezarı başında 
andık.

 Üstündağ, şehrimize ve ül-
kemize önemli hizmetleriyle ve 
mücadelesiyle örnek bir insandı. 
Üstündağ’ların bizlere miras bırak-
tığı partimizi elbirliğiyle iktidara ta-
şıyacağız. Hiçbir zamanda Mustafa 
Üstündağ’ı unutmayacağız, unut-
turmayacağız. Rahmetle anıyoruz” 
dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdül-
latif Şener ise Mustafa Üstündağ’ın 
Türk siyasetine katkılarını anlata-
rak şunları dile getirdi: “Eski Milli 
Eğitim Bakanlarından Mustafa Üs-
tündağ’ı, Konya’da mezarı başında 
andık. Mustafa Üstündağ, Türk 
siyasetinde yaptığı hizmetleriyle 

mümtaz insanlardan birisiydi. Mil-
li Eğitim Bakanlığı, milletvekilliği 
ve partimiz CHP’deki görevleriyle 
sayısız hizmetleri olmuştur. Ken-
disine Allah’tan rahmet dilerken, 
mekânının cennet olmasını diliyo-
rum. Ruhu şad olsun.”

Mustafa Üstündağ’ın oğlu 
Oğuz Üstündağ da babası Üstün-
dağ’ın Atatürk ilke ve devrimle-
rinin yılmaz savunucusu olduğu-
nu ifade ederek, “Hemşerileri ve 
Cumhuriyet Halk Partililerle birlik-
te babam Mustafa Üstündağ’ı ölü-
münün 38. yıl dönümünde rahmet 
ve minnetle andık. Yaşamı boyun-
ca ülkesine köy öğretmeni, üni-
versite hocası ve bir siyaset adamı 
olarak sayısız hizmetler vermiştir. 
Onun bu hizmetlerini değerli kılan 
en önemli unsur Köy Enstitüsü ve 
eğitim yaşamında öğrendiği has-
letleri kendisine rehber edinme-
sidir. Sevgili öğretmenim, değerli 
Genel Sekreterim Atatürk ilke ve 
devrimlerinin yılmaz savunucusu 
mekânın cennet olsun” dedi. Ko-
nuşmaların ardından Mustafa Üs-
tündağ için dua edilerek, ruhuna 
Fatiha okundu.
n HABER MERKEZİ

Aydın ve Konya'da silah ka-
çakçılarına yönelik operasyonda 6 
zanlı gözaltına alındı. 

Aydın İl Jandarma Komutan-
lığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar-
la Mücadele Şube Müdürlüğü ile 
Germencik İlçe Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, Konya'nın Akşehir 
ilçesi ile Aydın'ın Germencik ve 
Efeler ilçelerinde önceden belirle-

nen 6 adrese eş zamanlı operas-
yon düzenledi. Operasyonda, silah 
kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 
şüpheli yakalandı. Adreslerdeki 
aramada ise 2 tabanca, 2 kurusıkı 
tabanca, 2 av tüfeği, 1200 tabanca 
mermisi ve 504 av tüfeği fişeği ele 
geçirildi. İl Jandarma Komutanlı-
ğına götürülen şüphelilerin ifadesi 
sürüyor. n AA
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Kendisini iyi hissettiğini aktaran Ca-
ulker, "Bugün çok mutluyum. İlk olarak 
Alanyaspor'a teşekkür etmek istiyorum. 
Alanyaspor bana güvendi ve şans verdi. 
Bu yüzden Alanyaspor her zaman kalbimde 
olacak ama şimdi Fenerbahçe'deyim, çok 
heyecanlıyım ve mutluyum." dedi.

Transfer sürecinde başkan Ali Koç ile 
görüştüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "İki 
hafta önce başkanımız Ali Koç ile konuştum. 
Sonra da doğrudan 'Fenerbahçe'ye gitmek 
istiyorum.' diye karar verdim. Bu sezon çok 
daha fazla çalışacağım ve inşallah şampi-
yon olacağız." ifadelerini kullandı.

Steven Caulker, Ülker Stadı'nda rakip 
olarak mücadele ettiğini belirterek, "Fener-
bahçe, çok güzel bir kulüp. Bence Fener-
bahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı 
zamanda en iyi kadrosuna sahip kulübü. 
Bence bu sezon taraftar da stadyumda ola-
cak ve şampiyon olacağız." diye konuştu.

 "TÜRKİYE'DE KALMAK 
İSTEDİĞİME KARAR VERDİM"

2019'da Alanyaspor'a gelen Caulker, 
Türkiye'de kalmak istediği için dersler ala-

rak Türkçe'yi öğrendiğini söyledi. Türkçe'yi 
akıcı ve anlaşılır konuşabilmesiyle ilgili 
değerlendirmede bulunan Caulker, "Türkçe 

benim için çok zor. Çok ders çalıştım, çünkü 
iki sene önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'de 
kalmak istediğime karar verdim ve büyük 

takıma gitmek istiyordum, Fenerbahçe'de 
oynamak istiyorum. Bu yüzden Türkçe öğ-
rendim. Zordu ama anlıyorum ve biraz ko-
nuşabiliyorum." şeklinde görüş belirtti.

"LİDER BİR OYUNCUYUM"
Sarı-lacivertli futbolcu, oyun tarzını 

sert ve lider olarak tanımladı. Bir savun-
ma oyuncusu olmasına rağmen gol kat-
kısı da vermek istediğini anlatan Caulker, 
"Bence sert bir oyuncuyum. Biraz da lider 
bir oyuncuyum. Kariyerime baktığımda 
Liverpool'da oynadım. İngiltere'de büyük 
takımlarda oynadım. Karakterli bir futbolcu 
olduğumu söyleyebilirim. Bu sezon bunu 
göstereceğim. Çok daha fazla gol atmak 
istiyorum. Bu sezon geçen sezondan daha 
fazla gol atacağım inşallah." şeklinde ko-
nuştu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü orta saha 
oyuncusu Mesut Özil ile ilgili de konuşan 
Caulker, "Mesut Özil, çok çok iyi oyuncu. 
Frikiklerde, duran toplarda çok iyi bir isim. 
İnşallah onun yapacağı ortalarla ben gol 
atacağım." diyerek sözlerini tamamladı.
n AA

Caulker: Mutlu 
ve heyecanlıyım
Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, sarı-lacivertli takıma katıldığı için mutlu ve he-
yecanlı olduğunu söyledi. Kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından önce Ülker Stadı'nı gezen 29 yaşındaki 

stoper, ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Son 2,5 sezondur Alanyaspor'da forma giyen Caulker, programda Türkçe konuştu

Efsanesi olduğu Altay’ı Süper Lig’e 
taşıyan Teknik Direktör Mustafa Denizli, 
yeni sözleşme için yönetimin kendisin-
den cevap beklediği yönündeki haberlere 
açıklık getirdi. Tecrübeli teknik adam, 
“Cevap bekleyen benim” dedi.

İzmir temsilcisi Altay’ı 18 yıl aradan 
sonra Süper Lig’e taşıyan Mustafa De-
nizli, sözleşmesi konusunda İhlas Haber 
Ajansı’na özel açıklamada bulundu. Son 
günlerde basında yer alan sözleşme için 
kendisinden cevap beklendiği yönünde-
ki iddiaları yanıtlayan deneyimli teknik 
adam, yaklaşık bir ay önce Altay yönetimi 
ile görüştüklerini ve o görüşmede olumlu 
yanıt verdiğini açıkladı. Denizli, “Cevap 
bekleyen benim” açıklamasını yaptı.

Mustafa Denizli, “Başkanla yaklaşık 
bir ay önce görüştük ve yeni sezonda be-
raberiz dedik. Ben de Süper Lig’de kalıcı 
olmak adına transfer raporu hazırlayıp 

kendilerine sundum. Verdiğim transfer 
listesi kulübün transfer bütçesinin altın-
da. Bu süreçte ne benimle ne de verdiğim 
rapor doğrultusunda transferle ilgili bir 
gelişme olmadı. Transferler gerçekleştiği 
takdirde ben devam ederim. Ben kararımı 
zaten bir ay önce verdim. Altaylı olduğum 
için bazı şeyleri hoş görüyorum. Cevap 
bekleyen benim” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz 
sezon TFF 1. Lig’in bitimine 2 hafta kala 
Altay yönetiminin çağrısı üzerine alacağı 
ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gazi-
ler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanması 
şartıyla görevi kabul etmiş ve sezon sonu-
na kadar sözleşme imzalamıştı. Denizli, 
play-off’ların ardından Altay’ı Süper Lig’e 
taşıdı.

Altay’da pazartesi günü yapılan genel 
kurulda Özgür Ekmekçioğlu yeniden baş-
kanlığa seçilmişti. n İHA

Mustafa Denizli: Cevap bekleyen benim

Galatasaray’da
hazırlıklar sürüyor

Malatya’da Cheabake 
ile yollar ayrıldı

Rizespor Holmen’i
kadrosuna kattı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamın-
daki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam 
etti.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin 
Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmana kuvvet çalışma-
sıyla başlandı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştirildi. 
Sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde ise iki grup halinde 
dar alan oyunları üzerinde durdu. Son bölümde de dayanık-
lık koşuları yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından 
tamamlandı.

Geçtiğimiz sezon sonu itibarıyla milli takımlarına davet 
edildikleri için izinli olan James Ozornwafor ve Kerem Ak-
türkoğlu, antrenmanda yer aldı. n İHA

Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Issam Cheba-
ke ile yeni sözleşme imzalanmadığını açıkladı. Yeni Malat-
yaspor’da 4 sezondur forma giyen 31 yaşındaki Faslı defans 
oyuncusu Issam Chebake, 2020-2021 sezonunda 2 bin 963 
dakika ile takımında ligde en çok süre alan oyuncu olmuştu. 
Başarılı futbolcu, 2020-2021 sezonunda takımına 2 asistlik 
katkı sağladı. Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Is-
sam Chebake ile yolların ayrıldığını, yayımladığı teşekkür 
paylaşımıyla duyurdu.

Söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Profesyonel 
futbolcumuz Issam Chebake ile sözleşmemiz sona ermiştir. 
Kulübümüze katkılarından dolayı Issam Chebake’e teşek-
kür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer 
verildi. n İHA

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 2 yıllık an-
laşma sağladığı İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen 
için imza töreni yapıldı. Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen 
imza törenine, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er ve yö-
netim kurulu üyeleri de katıldı. Burada yaptığı açıklamada 
Ali Haydar Er, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını 
söyledi. Sebastian Holmen'in, daha önce Türkiye'de Medi-
pol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Konyaspor for-
maları giyen Samuel Holmen'in kardeşi olduğunu aktaran 
Er, "Sebastian'ın istikrarlı bir kariyeri var. Gittiği takımda 
uzun yıllar görev yaptı. Kendisi başkanımız ve Fahri Tatan'ın 
çalışmaları sonucu dün protokol imzaladı. Kendisine başa-
rılar diliyorum." ifadelerini kullandı. n AA

Seydişehir Belediyesi yaz spor okulları başlıyor 
Çocukların yaz tatillerinin daha 

verimli geçirmeleri, boş vakitlerini 
değerlendirebilmeleri ve kötü alış-
kanlıklardan uzaklaşmaları amacı ile 
“Seydişehir Yaz Spor Okulları"na ön 
kayıtlar başlıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir 
İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğünün imzaladığı protokol ge-
reği kayıtlar internet sitesi üzerinden 
Sporkonya.com.tr adresinden, 444 55 
42  (dahili 3824/25) numaralı hatlar-
dan 6 - 16 yaş arası gençler 01 - 07 
Temmuz tarihleri arasında kayıtlarını 
online olarak yapabilecek. 

Seydişehir Belediyesi Yaz Spor 
okullarında 15 farklı branşta kayıt 
alınabileceğini kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal; “Seydişehir 
Atatürk Spor salonumuzda 25 antre-
nörümüzle birlikte 6 – 16 yaş arası 

çocukları kapsayan eğitimler için ön 
kayıtlar 01 - 07 Temmuz tarihlerinde 
internet üzerinden yapılacak. Kayıt-
larını tamamlayan veliler ve öğrenci-
lerimize gönderilecek bilgilendirme 
mesajına göre kurslarımız başlaya-

cak. 
Seydişehir Yaz Spor Okulu eği-

timleri 10 Temmuz Cumartesi günü 
başlayacak ve 27 Ağustos 2021 Cuma 
günü sona erecek. Sporcularımıza 
pandemi kuralları gereği hijyenik 

şartlarda branşlarında profesyonel 
antrenörler eşliğinde eğitimler veri-
lecek. Futbol, Basketbol, Voleybol, 
Hentbol, Karate, Taekwondo, Judo, 
Güreş, Kick Box, Halter, Okçuluk, 
Masa Tenisi, Badminton, Bocce, Dart 

olmak üzere olmak üzere toplam 15 
branşta eğitimler verilecek” ifadele-
rini kullandı. 

Amaçlarının gençlerin yaz ta-
tillerini daha verimli geçirmeleri 
için sportif faaliyetlere özendirmek 

olduğunu kaydeden Başkan Tutal; 
“ilçemiz sportif faaliyetlerde Konya 
genelinde adından söz ettiren bir ilçe 
konumunda.  Sportif faaliyetlerimize 
ve sporcu gençlerimize sporu sevdir-
mek ve bu konuda kendilerini gelişti-
rip ilerlemelerini sağlamak amacıyla 
yaz spor okulumuzdan birçok sporcu-
muz, kulüp bünyesinde lisanslı spor-
cular oldu. Seydişehir sportif faaliyet-
lerde başarılı gençlerimizi içerisinde 
barındırıyor. 

Amacımız Seydişehir Belediyesi 
olarak gençlerimize sahip çıkmak ve 
sportif eğitimi yaygınlaştırmak. Bu 
projemizin hayata geçirilmesinde 
desteklerini esirgemeyen Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a, Spor İlçe Müdürümüz 
Soner Balcı’ya ve eğitimci antrenörle-
rimize teşekkür ediyorum” dedi.  
n SPOR SERVİSİ
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Vinç sektöründe olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Özfatihler Vinç Yurtiçi Sa-
tış Temsilcisi Mustafa Şükrü Çimen, “Çalışmayı seviyorum ve çok mutluyum” dedi 

‘Çalışmayı seviyorum’
Konya’nın gelecek vadeden genç 

işadamlarından biri de Özfatihler 
Vinç Yurtiçi Satış Temsilcisi Mustafa 
Şükrü Çimen. Lise yıllarında aile şir-
ketlerine gelerek çalışmaya başlayan 
Çimen, eğitim hayatının bitmesiyle 
kendini tamamen iş hayatının içeri-
sinde buldu. Henüz 21 yaşında ol-
masına rağmen iş hayatında önemli 
hedefler koyan Çimen, bu hedeflere 
ulaşmak için kendini sürekli geliştiri-
yor. Çalışmayı çok sevdiğini belirten 
Çimen, “Ben iş hayatımı, eğitim ha-
yatımı ve sosyal hayatımı birbirine 
hiç karıştırmadım. Hem kendi para-
mı kazandım hem gezdim tozdum 
hem de eğitimimi devam ettirdim. 
Çalışmayı seviyorum. Vinç işi yap-
mayı çok sevdiğim bir iş. O yüzden 
çalışmaktan çok mutluyum” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Mustafa Şükrü Çimen. 21 ya-

şındayım. Lise mezunuyum. İngil-
tere’de eğitim aldım. İngiltere’den 
geldikten sonra şirketimizde satış 
temsilcisi olarak kendimi işe vermiş 
durumdayım. 

İş hayatına ne zaman başladı-
nız? Şirketinizde hangi görevlerde 
bulundunuz?  

İş hayatına lise yıllarında başla-
dım. Liseye giderken, okuldan arta 
kalan zamanlarımda işe gelirdim. 
İşte de imalat kısmında çalışıyor-
dum. İlk olarak kaynak yapmayı 
öğrendim. Ardından elektrik kısmı-
na geçerek oradaki pano sistemini, 
elektrik bağlama sistemlerini öğ-
rendim. Sonrasında Ar-Ge kısmına 
geçtim ve çizimler yapmayı öğren-
dim. Sonrasında satışa geçtim. Ora-
da kendimi geliştirdim ve uzun za-
mandır satıştayım. Şuan şirketimizin 
Yurtiçi Satış Temsilcisi olarak görev 
yapıyorum.

Küçük yaşlarda hem eğitiminize 
devam ederken hem de şirketinizde 
çalışmalar yapıyordunuz. Bu durum 
isiz zorlamadı mı?

Çok fazla zorluk yaşamadım. 
Çünkü eğitimimim devam ediyordu 
ve eğitimimim iş hayatıma engel ol-
muyordu. Haftasonları, yaz tatilleri 
gibi eğitimimden arta kalan kısım-
larda işe geliyordum. Bir de ben iş 
hayatımı, eğitim hayatımı ve sosyal 
hayatımı birbirine hiç karıştırmadım. 

Hem kendi paramı kazandım hem 
gezdim tozdum hem de eğitimimi 
devam ettirdim. Çalışmayı seviyo-
rum. Vinç işi yapmayı çok sevdiğim 
bir iş. O yüzden çalışmaktan çok 
mutluyum.

Kendini geliştirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Her gün farklı çalışmalarda bu-
lunuyorum. Özel projelerin içinde 
bulunuyorum. Oturmayı seven biri 
değilim. Yeri geldiğinde iş elbiseleri-
mi giyip imalata giriyorum ve neler 
yapabilirim, neler öğrenebilirim diye 
sürekli çalışırım. İnternetten araş-
tırmalar yapıyorum. Kullandığımız 
malzemelerin ebatlarını, fiyatlarını 
araştırıyorum. Babamla muhabbet 
etmeyi seviyorum. Çünkü babam 
ilkokul 5. Sınıftan sonra iş hayatına 
girmiş ve o dönemden beri çalışıyor. 
Kendisi iş hayatında önemli tecrübe-
lere sahip olan biri. Babam çok bilgili 
biri. O yüzden babamla muhabbet 
etmeyi seviyorum ve ondan bir şey-
ler öğreniyorum. Kendimi bu şekilde 
geliştirmeye çalışıyorum. 

İngiltere eğitiminizden biraz 
bahseder misiniz? 

İngiltere’ye dil eğitimi almak için 
gitmiştim. 6 ay için gitmiştim. Ama 
oradaki hocalarım İngilizce seviye-
min güzel ilerlediğini, farklı şeyler 
yapabileceğimi söylediler. Ben de 
üniversite eğitimimi de orada yap-
maya karar verdim ve üniversite 

sınavına girmek için eğitim süre-
mi 1 yıla uzattım. Ama 2020 Ocak 
ayında pandemi nedeniyle geri dön-
düm. O dönem pandemide Çin farklı 
bir noktaya gidiyordu. İngiltere’de 
de çok fazla Çinli öğrenci vardı. Bu 
yüzden orada kalmak istemedim ve 
geri döndüm. Ama tabi pandemiden 
sonra inşallah tekrar gidip üniversi-
teyi de İngiltere’de okumayı planlı-
yorum. 

İngiltere serüveni size neler ka-
zandırdı?

Çok okuyan mı iyi bilir çok gezen 
mi iyi bilir diye sorarlar ya. Bence çok 
gezen iyi bilir. Çünkü kendimde de 
bunu gördüm. Sadece İngiltere’ye 
gitmedim, Katar, Cezayir, Suudi 
Arabistan gibi ülkelere de gittim. Bu 
anlamda her gittiğim ülkede ticaret 
konusunda da, farklı noktalarda da 
önemli şeyler öğrendim. Yurt dışı 
bana özgüven kazandırdı. Çünkü ilk 
gittiğimde hiçbir şey bilmiyordum, 
İngilizcem yoktu. Ama öğrenmeye 
başladıkça bana bir özgüven geldi. 
İnsanlara karşı olan davranışlarım ve 
düşüncelerim değişti. Yurt dışı bana 
bunları kazandırdı diyebilirim. 

İş hayatında gelecekle ilgili he-
defleriniz neler?

Şirketimizin yurt dışında daha 
aktif olmasını amaçlıyorum. Yurt 
dışındaki Pazar ağımızı genişletmek 
istiyorum. Bunun için gitmediğimiz 
ülkelere gitmek istiyorum. Şuan 

daha çok Orta Doğu ülkelerine ihra-
cat yapıyoruz ama ben bu ülkelerin 
yelpazesini genişletmek istiyorum. 
Almanya’ya çalışıyoruz ama Alman-
ya’daki iş potansiyelini daha da ge-
nişletmek istiyorum. Amerika birle-
şik Devletleri’ne açılmak istiyorum. 
İngiltere, ABD, Almanya gibi ülkele-
re ofisler açarak oralardaki etkinliği-
mizi artırmak istiyorum. 

Gününüzü daha çok nasıl geçi-
riyorsunuz? 

Arkadaş canlısı, sıcak kanlı bir 
insanım. Aileme çok değer veririm. 
Daha çok ailemle vakit geçirmek 
isterim. Benim hayatım iş ve evdir. 
Arkadaşlarımla sosyal aktivitelerim 
de vardır ama ailemle vakit geçir-
meyi daha çok seviyorum. 

İş hayatının verdiği stresi nasıl 
atıyorsunuz? Hobileriniz var mı? 

Benim aşırı bir araba sevdam 
var. Spor arabaları çok seviyorum. 
Arabalarla oynamayı seviyorum, 
güçlendirme, modifiye yapıyorum. 
Lüks otomobillerde bu tür motor 
güçlendirme ve modifiyeler yapı-
yorum ve bunu seviyorum. İlerde 
bunu da ticarileştirmeyi düşünüyo-
rum. 

Konya sanayisini değerlendire-
cek olursanız neler söylersiniz?

Konya sanayisi Türkiye’nin 
önemli bir üretim merkezi. Çün-
kü Konya sanayisinde istediğiniz 
her şeyi bulabilirsiniz. Yeni projeler 
çıkartmayı ve üretmeyi seven bir 
şehiriz. Bu açıdan birçok ile göre 
çok iyi durumdayız. Bunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Organize sanayisi ola-
rak zaten diğer şehirlere göre çok iyi 
durumdayız. İnşallah Konya olarak 
daha farklı noktalara geleceğimize 
inanıyorum.

Genç işadamlarının bu üretime 
katkısı ne olacaktır? Düşüncelerini-
zi alabilir miyim?

Günümüz gençleri daha ileri 
görüşlü ve teknolojiye daha yatkın. 
İş hayatında artık eski yöntemleri 
kullanmıyor gençler. Ar-Ge’ye önem 
veriyorlar. Daha hızlı büyümeyi ve 
daha hızlı yukarıya çıkmak istiyor-
lar. Bu anlamda günümü gençleri iş 
hayatında daha hızlı büyüyecek ve 
yeni projelerle ülkeye değer kazan-
dıracaktır.

Mustafa Şükrü Çimen

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



TSYD’den Konyaspor’a ziyaret Genç iş adamları Konyaspor’un yanında

TSYD Konya Şube Başkanı Murat 
Dönmez ve şube yönetimi, Konyaspor 
Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen’e ‘hayırlı 
olsun’ ziyaretinde bulundu

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
yer alan kulüp idari binasında gerçek-
leşen nezaket ziyaretinde TSYD Konya 
Şube Başkanı Murat Dönmez ile birlikte 
2.Başkanlar Tolga Durmaz, Mürsel Çe-
tin, muhasip Hüseyin Turgut ve üyeler 
Kemal Soylu ve Ferhat Türkoğlu da ha-
zır bulundu. 

Murat Dönmez Konyaspor'un her 

zamanda yanında olduklarını, bundan 
sonra aynı şekilde takıma katkı verme-
ye devam edeceklerinin altını çizerken, 
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgök-
çen de, tek düşüncelerinin Konyaspor’u 
marka haline getirmek olduğunu, bu-
nun için de herkesten ve her kesimden 
destek beklediklerini söyledi. Görüş-a-
lışverişinin yapıldığı ziyaretin sonunda 
TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dön-
mez günün anısına Başkan Fatih Özgök-
çen’e plaket takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Genç İş Adamları Konfede-
rasyonu’na bağlı Konya GİAD yönetimi 
Konyaspor’u ziyaret etti.

Konya GİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Gülvezir Korkmaz ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyeleri Yunus Derebağ, 
Muhammed Şeker, Mehmet Sefa Cam-
cı, Ramazan Yaşar, İbrahim Kayhan, 
Fatih Baykara, Taner Çolak ve Murat 
Küçükaladağlı, Konyaspor Kulübünde 
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’i 
ziyaret ederek, görevinde başarılar di-
ledi.

Konyaspor’un çok büyük bir camia 

olduğunu belirten Konya GİAD Başkanı 
Gülvezir Korkmaz, “Biz bu şehrin eko-
nomisine katma değer üreten genç iş 
adamları olarak her zaman bu güzide 
kulübümüzün yanında olduk ve bundan 
sonrada aynı şekilde desteğimiz devam 
edecek” dedi.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgök-
çen’de, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirirken, Konyaspor’un bu 
şehrin bir markası olduğunu ve kendile-
rinde bu marka değerini koruyup, daha 
iyi yerlere getirmek için görev aldıkları-
nı söyledi. n SPOR SERVİSİ

Karatay Belediyesporlu 2 tekvandocu şampiyon oldu
Karatay Belediyespor Kulübü Ta-

ekwondo Takımı, Taekwondo Yıldızlar 
Konya Şampiyonası’nda önemli başa-
rılara imza attı. Kulüp sporcuları Harun 
Akkafa 45 kiloda, Mevlüt Han Uzer ise 57 
kiloda Konya Şampiyonu oldu. 

Karatay Belediyespor Kulübü Ta-
ekwondo Takımı, Konya’da 24-25 Ha-
ziran tarihleri arasında düzenlenen 
Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyona-
sı’ndan 2 madalya ile döndü. 

Kulüp sporcuları Harun Akkafa 45 ki-
loda, Mevlüt Han Uzer de 57 kiloda Kon-
ya şampiyonu olarak madalya kazandı. 

ÖNCE KONYA’YI SONRA TÜRKİYE’Yİ 
TEMSİL EDECEKLER 

Bu iki başarılı sporcunun yanı sıra 
Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo 
Takımı’ndan Nisa Uzun ve Rabia Aksoy 
ile birlikte önce 7-14 Temmuz tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 
Türkiye Taekwondo Yıldızlar Şampiyona-
sı’nda Konya'yı temsil edecekler.

Karataylı taekwondocular, Türki-
ye Şampiyonası’nda dereceye girmesi 

halinde ise Ağustos ayında Estonya’da 
düzenlenecek Dünya Taekwondo Şam-
piyonası’nda ülkemizi temsil etme fırsatı 
bulacaklar. 

BAŞKAN KILCA’DAN BAŞARILI 
SPORCULARI KUTLADI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-

ca, elde edilen başarı dolayısıyla sporcu-
ları tebrik ederek Karatay Belediyesi’nin 
spora ve sporcuya olan desteklerinin ar-
tarak devam edeceğini söyledi. 

Gençliğe ve spora büyük önem ver-
diklerini kaydeden Başkan Hasan Kılca, 
gençliğin iyi bir şekilde yetişmesi için 

spora yönlendirilmesinin gayretinde ol-
duklarını söyleyerek, “İlçemizde sporun 
gelişmesi ve yaygınlaşması adına genç-
lerimizi spora teşvik ediyoruz. Yeniden 
canlandırdığımız Karatay Belediyespor 
Kulübümüzde de çok değerli hocaları-
mız var ve özverili çalışmalarla önemli 
başarılara imza atıyorlar. Son olarak 
Taekwondo Takımımızdan 2 sporcumuz 
Konya şampiyonu oldular. 

Sporcularımızın elde ettiği bu başarı 
sadece ilçemiz için değil ülkemiz için de 
çok değerli. Zira milli takım formasıyla 
ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar. 
Hedefimiz her sıklette en güçlü sporcu-
larımızla şampiyonalara katılmak. Ülke-
mizi en iyi şekilde temsil etmek ve her 
zaman olduğu gibi kürsüde yer almak 
istiyoruz. Sporcularımızı can-ı gönülden 
kutluyor, sporcu kardeşlerimizin bu ba-
şarıyı elde etmesinde emeği olan kulüp 
yöneticilerimizi, antrenörlerimizi, spor-
cularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum” 
dedi.
n SPOR SERVİSİ

Yüzde 50 oranında
seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda stadyumların 
seyircilere açılması konusunda kararını verdi. Konuyla ilgili 
Federasyondan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 
2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsaba-
kalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci 
alınmasına, ayrıca localara tam kapasitesi oranında seyirci 
alınmasına karar vermiştir.  Normalleşme süreci kapsa-
mında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler so-
nucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için 
aynı kural geçerli olacaktır.  Uygulamaların tüm detayları, 
TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile 
sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.” 
İfadeleri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da yeni sezon 
hazırlıkları sürerken, bir yandan da transfer 
çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz gün-
lerde iç transferde Eray Birniçan ve Alper 
Uludağ ile sözleşme yenileyen Anadolu 
Kartalı, 1922 Konyaspor’dan Ekrem Kayılı-
bal’ı da kadrosuna katmıştı. 

Altınordu’dan ise 23 yaşındaki defan-
sif orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün ile 
3 yıllık sözleşme imzalayan Konyaspor, 
Antalyaspor ile 2023’e kadar sözleşmesi 
bulunan Serdar Gürler’i kadrosuna katma-
ya başardı. Teknik Direktör İlhan Palut’un 
ısrarla kadroda görmek istediği oyuncunun 
sağlık kontrollerinde bir pürüz yaşanmadı 
ve sözleşme imzalandı.

SERDAR GÜRLER KİMDİR
İttifak Holding Konyaspor’un yeni trans-

feri Serdar Gürler, 1991 yılında Fransa’nın 
Haguenau kentinde doğdu. Futbola Socha-
ux takımda başlayan Serdar, 2012 yılında 
Elazığspor’a transfer oldu. Elazığ ekibinde 
2 yıl geçiren kanat oyuncusu söz konusu 
sezonlarda 65 maça çıktı ve 12 gol atma 

başarısı gösterdi. Elazığspor’daki perfor-
mansıyla dikkat çeken Serdar, 2014 yılında 
Trabzonspor’a transfer oldu. Karadeniz eki-
binde beklenen performansı gösteremeyen 
29 yaşındaki oyuncu, Kayseri Erciyesspor’a 

kiralandı.
2016 yılında ise bedelsiz olarak Genç-

lerbirliği’ne transfer olan başarılı kanat 
oyuncusu Başkent ekibinde kendini buldu. 
Gençlerbirliği’nde 2 sezon geçiren Serdar 

Gürler, 48 maça çıkarken, 18 gol, 3 asistlik 
bir performans sergiledi. Akabinde 2017-
2018 sezonunda o dönemki ismiyle Os-
manlıspor, şimdiki ismiyle Ankaraspor’a 
transferi gerçekleşen Serdar Gürler, Os-
manlıspor’da çıktığı 33 karşılaşmada 13 
gol 6 asistle oynadı. 

Buradaki performansıyla dikkatleri üze-
rine çeken illi oyuncu, İspanya’nın Huesca 
takımına transfer oldu. İspanya’da 6 ay 
geçiren Serdar, 2018-2019 sezonun devre 
arası transfer döneminde Göztepe’ye trans-
fer oldu. İzmir ekibinde 1,5 sezon geçiren 
29 yaşındaki futbolcu, 36 karşılaşmada 10 
gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu. 
Geride kalan sezonu ise Antalyaspor’da 
geçiren Serdar Gürler, sakatlığından ötürü 
16 karşılaşmada forma giyebildi ve gol ya 
da asist katkısı yapamadı. Antalyapor ile 
2023’e kadar sözleşmesi bulunan Serdar 
Gürler, Konyaspor forması giyecek.

Teknik Direktör İlhan Palut ile Serdar 
Gürler Göztepe’de berabere çalışmıştı.
n SPOR SERVİSİ

Serdar Gürler 
Konyaspor’da
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, dış transferde Oğulcan Ülgün’in ardından ikinci trans-

ferini de gerçekleştirdi. Yeşil-Beyazlılar, Antalyaspor’dan Serdar Gürler’i kadrosuna kattı. 
Sakatlık konusunda detaylı sağlık kontrollerinden geçirilen 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı

Kartal’da sağlık 
kontrolleri başladı

Mehmet Özdoğan 
yeniden Konyaspor’da 

Remzi Ay
uyandırıldı

İttifak Holding Konyaspor’da yeni sezon öncesi sağlık 
kontrolleri yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili kulüpten ya-
pılan açıklamada, “2021-2022 Sezonu hazırlıklarına Salı 
günü yaptığı antrenmanla start veren İttifak Holding Kon-
yaspor’umuzda oyuncularımız yeni sezon öncesi sağlık 
kontrollerinden geçmeye başladı. Takımımızda Guilher-
me Sitya, Amar Rahmanovic, Ahmet Karademir, Doğan 
Can Gölpek, Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan’ın yer aldığı 
oyuncularımızdan sağlık sponsorumuz Medicana Konya 
Hastanesi’nde yapılan kontrollerde kan ve idrar örnekleri 
alınırken, EKG ve Akciğer grafikleri çekildi. Efor testine tabi 
tutulan oyuncularımız, ayrıca Ortopedi ve Dahiliye servis-
lerinde de kontrollerden geçti. İttifak Holding Konyaspor’u-
muzda sağlık kontrolleri 2 Temmuz Cuma günü devam 
edecek.” denildi. n SPOR SERVİSİ

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, eski oyun-
cusu Mehmet Özdoğan ile anlaşmaya vardı. Geride kalan 
sezonu Merkezefendi Denizli Basket’te geçiren 34 yaşında-
ki basketbolcu, Süper Lig’e yükselme başarısı göstermişti. 
Tecrübeli basketbolcu, pandemi nedeniyle tamamlana-
mayan 2019-2020 sezonunda da Yeşil-Beyazlı formayı 
giymişti. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Konyaspor 
Basketbol, “Kulübümüz daha önce takımımızda kaptanlık 
yapan deneyimli skorer Mehmet Özdoğan ile yeni sezon 
için prensipte anlaştı.” dedi. n SPOR SERVİSİ

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 
Remzi Ay’dan sevindirici haber geldi. Kalp krizi geçirerek 
hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Remzi Ay, du-
rumunun iyi olduğu açıklandı. Konuyla ilgili Konya Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Başkan Vekilimiz Mehmet Günbaş’ın 
verdiği bilgilere göre; Başkanımız Remzi Ay’ın son duru-
munun gayet iyi olduğu, bilincinin açık, vücudunun hiçbir 
bölümünde herhangi bir sıkıntının ve konuşmasında bir 
sorun olmadığı sadece hafızasında çok azda olsa dalgınlık 
gibi problemlerin olduğu ama bununda 5-6 ay içinde düze-
leceğini söyledi. Ayrıca Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz 
Mehmet Baykan ile görüntülü görüştüğünü belirtti. Rab-
bim’ize şükürler olsun.” n SPOR SERVİSİ
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